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A EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR: uma análise documental da Licenciatura em
Matemática do IFRN Campus Mossoró
Magnólia Maria da Rocha Melo1

RESUMO: Na contemporaneidade, o ensino superior brasileiro, ancorado na
Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases – LDB baliza a igualdade de condições
de acesso e permanência nas instituições públicas de ensino. Nesse sentido a formação
inicial de professores, balizado no Decreto nº 6755/2009 estabelece a formação docente
como obrigação do Estado. No entanto, o que se observa é uma enorme taxa de evasão
nas licenciaturas, mais especificadamente, as das áreas de ciência e matemática. Mesmo
diante da ampliação de vagas, a baixa procura. A continuidade/permanência desse
aluno ao ingressar numa licenciatura de física, química, biologia ou matemática é um
desafio enorme a ser superado. A problemática ora relatada faz com que diminua o
número de professores para lecionar as referidas licenciaturas, bem como põe para as
instituições de ensino o desafio de estimular esse aluno e fazê-lo com que prossiga seus
estudos mesmo diante de uma conjuntura social e econômica a qual não se valoriza a
profissão de professor. Diante do contexto em tela buscamos refletir sobre a evasão da
licenciatura em matemática do IFRN Campus Mossoró, na perspectiva de uma pesquisa
bibliográfica e documental. Mediante documentos estudados podemos constar que a
grande maioria dos discentes matriculados são oriundos da escola públicas e das classes
menos favorecidas. O IFRN Campus Mossoró também vivencia em sua realidade a
problemática nacional da elevada taxa de evasão em sua licenciatura em Matemática.
Palavras-chave: evasão, Matemática, IFRN Campus Mossoró.

INTRODUÇÃO
O ensino superior brasileiro vem passando por diversas mudanças no campo
educacional, sofrendo constantemente forte influência de ordem econômica, social,
política e cultural que repercutem na formação de professores e estes passam a se
deparar com muitas exigências cotidianamente. Nesse contexto, as licenciaturas de um
modo geral têm sofrido bastante desgaste no que concerne à iniciativa dos alunos que
estão conseguindo concluir o nível médio e buscar por uma licenciatura. Essa
problemática se acentua ainda mais quando se trata de uma licenciatura voltada para
as ciências da natureza, além disso, o desafio da continuidade/permanência desse aluno
ao ingressar numa licenciatura de física, química, biologia ou matemática é uma
constante/incógnita. Almeida (2007, p. 19) destaca que,
Há um consenso entre vários autores de que a evasão é um fenômeno
multidimensional e que ainda precisa ser mais bem explorado. Saber quais os
motivos que levam os alunos a não completarem o curso pode fornecer

1

Assistente Social do IFRN Campus Mossoró. Mestre em Serviço Social e orientadora da Especialização
em Educação e Contemporaneidade da instituição acima destacada. cinemagnolia@yahoo.com.br
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subsídios importantes para as instituições de ensino, que passariam a fazer
um trabalho preventivo para reduzir os níveis de evasão.

A problemática ora relatada faz com que diminua o número de professores para
lecionar nas ciências da natureza, bem como põe ao professor o desafio de estimular
esse aluno e fazê-lo com que prossiga seus estudos mesmo diante de uma conjuntura
social e econômica a qual não se valoriza a profissão de professor. Por isso, “diante do
problema da escassez de professores da área das ciências da natureza, a rede federal de
educação profissional e tecnológica foi impelida a ofertar cursos de licenciaturas nas
áreas prioritárias” (SOUZA, BERALDO, 2009, p. 10171).
Diante do quadro em tela, objetivamos refletir sobre a evasão da licenciatura em
matemática do IFRN Campus Mossoró, na perspectiva de uma pesquisa bibliográfica e
documental. O ingresso na licenciatura em matemática no IFRN Campus Mossoró se da
por meio do Sistema de Seleção Unificada - SISU com uma chamada por ano, alternando
o turno matutino/noturno. As quatro turmas atuais são 2014.02/matutino,
2015.02/noturno, 2016.02/matutino e 2017.21/noturno. Diante do quadro em tela
elegemos a turma de 2016.2 como objeto de nosso trabalho, visto que o fato de ser uma
turma que funciona no turno diurno dificulta a entrada e permanência dos que já estão
no mundo do trabalho. Para isso realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental.
1 – A EDUCAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR NO BRASIL: REFLETINDO O CONTEXTO
HISTÓRICO CONTEMPORÂNEO
A educação brasileira vem passando por inúmeras problemáticas para que se
aconteça com plenitude e efetividade, na qual podemos perceber vários fatores que
contribuem para isso, que vai desde a falta de estrutura até a falta de professores, bem
como “na baixa aplicação de recursos públicos para a educação” (DEL PINO, 2011, p. 73).
A realidade em que o campo educacional vive hoje é permeada por uma
persuasão em que há “uma série de propostas políticas que devem, sob a perspectiva
neoliberal, orientar uma profunda reforma do sistema escolar nas sociedades
contemporâneas” (SILVA; GENTILI, 1996, p. 16-17), em que para os referidos autores, a
educação vem passando por “uma profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade,
mais do que uma crise de quantidade, universalização e extensão.
Esse contexto marcado pelas tentativas de inserção de elementos oriundos do
mercado na esfera educativa tem refletido diretamente na formação e no desempenho
dos profissionais docentes, implicações numa cultura marcada por responsabilização do
professor mediante os fracassos de seus alunos. Assim, a qualidade dos serviços
educacionais fica à margem, em dependência do discurso de uma política que não se
efetiva como encontra-se posta em suas linhas gerais.
Para Silva e Gentili (1996, p. 17) “esta crise promove, em determinados
contextos, certos mecanismos de ‘iniquidade’ escolar, tais como a evasão, a repetência,
o analfabetismo funcional etc”, sendo esse o contexto em que vive toda a nossa
educação brasileira. Já existe uma exclusão e não procura pelos cursos de licenciatura
por questão de baixos salários e desvalorização deste profissional e quando isso se trata
de profissionais de áreas exatas isso se vê ainda mais intensificado pois, conforme
Candau (1997, p.32),
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As dificuldades de se penetrar no mercado de trabalho e as próprias
condições de trabalho e remuneração do magistério, fazem com que se
acentue seu caráter de atividade marginal ou provisória, até ser encontrado
um trabalho que se ofereça melhores condições de exercício e
desenvolvimento profissional.

De acordo com o exposto, podemos perceber que à medida que o futuro
professor consegue uma nova e melhor oportunidade de trabalho para exercer ele passa
a não pensar duas vezes em sair do campo de atuação pelo qual optou inicialmente.
Vale aqui ressaltar o que nos traz Candau (1997, p. 34), de que “a preocupação
pela produção científica e o envolvimento com a pesquisa e a pós-graduação consomem
a maior parte do tempo e do interesse do corpo docente”. Portanto, essa é uma questão
a se pensar, como as instituições de ensino tem feito para que os seus graduandos
permaneçam com sua primeira opção de curso, principalmente em se tratando de
cursos relacionados às ciências da natureza, formando seus alunos em caráter integral
e situando-os para uma educação profissional e universitária.
Com isso, é importante estudarmos e nos debruçarmos sobre as possíveis
lacunas existentes por parte das Universidades e IFs. (Instituto Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia) venha a se fortalecer, à medida que também se faz imprescindível
observar os aspectos inerentes ao contexto do aluno evadido.
A profissão docente segundo Imbernón (2002, p. 13) é considerada
historicamente como “profissão genérica e não como ofício, já que no contexto social
sempre foi considerada como uma semiprofissão”.Podemos perceber que a lógica
predominante na Educação é a lógica do mercado de trabalho em que os termos como
a eficácia, eficiência e produtividade surge de forma persuasiva e adentram aos muros
da escola e onde cria-se também um ambiente de competição, em que “o discurso
neoliberal permeia o campo educacional” (SILVA; GENTILI, 1996 p. 9), e tem como
perspectiva “orientar uma profunda reforma do sistema escolar nas sociedades
contemporâneas” (SILVA; GENTILI, 1996, p. 16).
Essa nova lógica de mercado escraviza o trabalhador e traz sérios desajustes para
a educação, além de promover uma responsabilização muito grande para o professor,
onde este passa a ser desvalorizado caso não obtenha êxito em suas infinitas tarefas
que vão para além do ensinar, pois “o professor, diante das variadas funções que a
escola pública assume, tem de responder a exigências que estão além de sua formação”
(OLIVEIRA, 2004, p.1132)
De acordo com Silva e Gengili, (1996, p. 34) “as políticas de formação de docentes
vão se configurando como pacotes fechados de treinamento (definidos sempre por
equipe de técnico, experts e até consultores de empresas!) planejados de forma
centralizada, sem a participação dos grupos de professores envolvidos no processo de
formação” e os autores chamam a isso de pedagogia “fast food”, pois existe aí um tipo
de treinamento rápido, estabelecendo a lógica empresarial traz que “formar um
professor não costuma ser considerada uma tarefa mais complexa do que a de treinar
um preparador de hambúrgueres” (SILVA e GENTILI, 1996, p. 34-35).
Nesse sentido, vemos que a formação continuada de professores é pensada por
pessoas que não fazem parte do processo educativo, sendo que esses profissionais
encontram-se à margem dessa construção de políticas que vão refletir de forma direta
na sua prática.
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Com isso, a cultura do desempenho passa por tudo o que pode ser medido e
avaliado, onde a “qualidade é definida em função do dinheiro gasto, incorporando três
características operacionais, ou seja, economia, eficiência e efetividade” (SANTOS, 2004,
p. 1151) e desse modo a formação e profissão docente passa a ser relegada a último
plano e esse profissional tem que se adequar a esse novo modelo, além de assumir uma
maior responsabilidade sobre o processo.
Nesse sentido, Santos (2004, p. 1153) nos traz o ponto de vista de alguns autores
como Ball (2001) e Elliot (2001), onde versam que “as escolas e professores imersos
nessa cultura vão perdendo o interesse em trabalhar com atividades e aspectos
relacionados com os indicadores de desempenho”. E isso segundo Santos (2004, p.
1153), “instila nos professores uma atitude ou comportamento em que eles vão
assumindo toda a responsabilidade por todos os problemas ligados ao seu trabalho e
vão se tornando pessoalmente comprometidos com o bem-estar das instituições”.
Desse modo, a cultura do desempenho traz inúmeros problemas para o docente onde,
Os professores da educação básica, a cada dia, apresentam mais problemas
de saúde, com alto índice de stress, porque se sentem culpados por todas as
falhas ocorridas no processo de escolarização de seus alunos. Esses
professores se auto-avaliam culpando-se por aquilo que não conseguiram
realizar, como sendo uma falta pessoal. (SANTOS, 2004, p. 1153).

Ante o exposto, pode-se inferir que os professores têm assumido diversas tarefas
que não os compete e que ainda se sentem fracassados diante da não obtenção de
resultados satisfatórios, onde vemos que esse profissional tem enfrentado inúmeras
dificuldades em seu trabalho, as quais o levam a questionar sobre qual seria a sua
verdadeira identidade profissional.
Vale salientar, portanto, que esses profissionais, diante dessa nova cultura do
desempenho apresentam-se muitas vezes insatisfeitos com seu próprio espaço de
atuação, por verem negados o seu papel pedagógico. Porém, sabemos que não se pode
retirar certas responsabilidades diante do processo educativo, mas que este possa
acontecer de forma a não nos culpabilizarmos por tudo o que acontece, tendo em vista
que a maioria dos problemas enfrentados não se dá advindos somente dos reflexos do
ato de ensinar, mas que advém de diversas esferas sociais do contexto ao qual estamos
inseridos.
2– A POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A Política de formação de professores tem passado por instabilidades e diversas
reformas ao longo da sua história, porém, a criação da Lei de Diretrizes e Bases para a
Educação Nacional (LDB 1996) tem sido determinante para que os docentes sejam
formados em cursos de educação superior e consequente expansão dos cursos de
licenciatura por intermédio da educação à distância, onde houve consideravelmente
uma maior oferta de cursos, mas que esta não se deu acompanhada pela qualidade, o
que tem levado a um aumento nas matrículas no ensino superior, mas que esta tem sido
acompanhada por um baixo desinteresse pela carreira docente.
É importante ressaltar que a rápida expansão no ensino superior tem acarretado
improvisações aligeiradas e um baixo acompanhamento de seus alunos. Com isso, vê-se
constantemente discussões no tocante ao elevado número de evasão dos discentes nos
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cursos de educação superior e, quando se trata da área que envolve as ciências da
natureza esse número aparece de maneira ainda mais expressiva.
Mediante essa problemática a qual perpassa a formação de professores, é válido
salientar que a não integralização dos cursos superiores tem sido preocupante, já que
existe uma certa onerosidade para a investidura desse aluno no ingresso ao ensino
superior e a sua desistência gera consequentemente falta de professores para atuar em
diversas áreas.
Como mencionado anteriormente, o campo educacional vem passando por
transformações econômicas, políticas, culturais e sociais que tem afetado direta e
indiretamente na atividade docente, o que tem gerado uma maior demanda no
desenvolvimento de seu trabalho cotidiano, além de uma desvalorização e baixo status
da profissão, ultimamente se tem reduzido a procura por licenciaturas, especialmente
as licenciaturas que são voltadas para as ciências da natureza. Desse modo, para
ampliarmos uma pouco mais a discussão, citaremos logo abaixo a visão do Conselho
Nacional de Educação – CNE, sobre o que é ser um bom professor:
O bom professor é um profissional da Educação que, nos termos da atual LDB
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), “zela pela aprendizagem dos
alunos”. Ele sabe que sua missão profissional não se resume a dar aulas. Seu
maior desafio está na promoção da autonomia intelectual dos alunos, que
garante a prontidão para a aprendizagem permanente.
O bom professor, como já me confidenciou um garotinho de seis anos de
idade, é aquele que “presta atenção na criança”. O grande educador Paulo
Freire diria que ele aprendeu que a relação entre professor e aluno é sempre
a relação de duas consciências que se respeitam. Ele tem certeza de que seus
alunos estão aprendendo com seu trabalho, porque ele também está
aprendendo nessa relação. Professores e alunos, em comunhão, estão
aprendendo a ver o mundo com perspicácia e a nele atuar.
O bom professor tem paixão por ensinar, porque aprendeu que só poderá ser
eterno naquilo que comunica e partilha solidariamente. Tem orgulho de sua
profissão, defende-a com garra e a valoriza pelo seu trabalho bem feito e pela
beleza dos seus resultados. Fica feliz quando os seus alunos conseguem ver,
sentir, julgar e agir como cidadãos livres, solidários e eticamente
responsáveis, justos e verdadeiros. O bom professor é um otimista, um
sonhador, um poeta e um artista apaixonado pela sua profissão 2.

Diante do exposto, podemos perceber que esse profissional é excessivamente
cobrado no seu ambiente de trabalho e que muito se culpa por não conseguir dar conta
da sua grandiosa tarefa polivalente, que de início seria apenas o ensinar. Porém, vemos
que esse ensinar vem atrelado a uma gama de aspectos econômicos, políticos e sociais
que interferem de modo significativo e que por muitas vezes acaba por impedir que esse
profissional realize o seu trabalho de forma mais efetiva, onde “tais exigências
contribuem para um sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade
profissional, da constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante” (Noronha,
2001. Apud OLIVEIRA, 2004, p. 1132), e é justamente “nesse contexto que se identifica
um processo de desqualificação e desvalorização sofrido pelos professores” (OLIVEIRA,
2004, p. 1153)

2

Disponível em www.todospelaeducacao.org.br.
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Portanto, enquanto não se chega a uma possível solução e reflexões acerca dessa
problemática, para que as inúmeras respostas a esse questionamento sejam de fato
revistas e passemos a perceber a amplitude e dimensão a que esse profissional está
submetido pois, o professor vem adaptando-se e sofrido constrangimentos com essas
situações, como se tudo fosse de sua competência e acabam por “tomarem para si a
responsabilidade pelo êxito ou insucesso dos programas” (OLIVEIRA, 2004, p. 1132).
Para Candau (1997) é preciso uma redefinição do modelo de Universidade que
temos e isso nos remete aos estudos de Imbernón (2002), que nos traz em suas
discussões a necessidade da redefinição da docência enquanto profissão, onde os
aspectos pedagógicos, científicos, culturais e de competência sejam revistos. Segundo
Imbernón (2002, p. 14), o professor enfrenta e “exerce outras funções: motivação, luta
contra a exclusão social, participação, animação de grupos, relações com estruturas
sociais, com a comunidade...E é claro que tudo isso requer uma nova formação: inicial e
permanente” e acrescenta que,
Em uma sociedade democrática é fundamental formar o professor na
mudança e para a mudança por meio do desenvolvimento de capacidades
reflexivas em grupo, e abrir caminho para uma verdadeira autonomia
profissional compartilhada, já que a profissão docente precisa partilhar o
conhecimento com o contexto (IMBERNÓN, 2002, p. 18).

Dessa maneira, não podemos esquecer de que “o objetivo da educação é ajudar
a tornar as pessoas mais livre, menos dependentes do poder econômico, político e
social. E a profissão de ensinar tem essa tarefa intrínseca” (IMBERNÓN, 2002, p. 27).
2.1– Os desafios da evasão nos cursos de formação de professores
Cotidianamente vemos que vários desafios são enfrentados nos cursos de
formação de professores, onde se há um déficit destes e que somados ao déficit
quantitativo, somam-se os déficit de qualidade da formação profissional (SOUSA;
BERALDO, 2009). As discussões dos autores supracitados revelam ainda que há uma
necessidade gigantesca de professores que atuem nas áreas de química, física,
matemática e biologia e que um baixo número de profissionais estão saindo das
universidades e que poucos profissionais com sua formação inicial específica
atuam/lecionam na respectiva disciplina à qual se formou.
Desse modo, Souza; Beraldo (2009, p. 10171), relatam-nos que em “a
insuficiência de professores habilitados e qualificados para Física, Química, Matemática
e Biologia (ciências), coloca essas disciplinas como prioritárias” no estabelecimento de
políticas públicas voltadas para a formação de professores, onde de acordo com esses
autores,
Diante do problema da escassez de professores da área das ciências da
natureza, a rede de educação profissional e tecnológica foi impelida a ofertar
cursos de licenciaturas nas áreas prioritárias, fato que consolidou com a
criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IF.
(SOUSA; BERALDO, 2009, p. 10171).

Assim, a expansão das licenciaturas na área da natureza nos IF’s foi impulsionada
pela baixa quantidade e consequente qualidade de professores habilitados para

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

14

lecionarem. E, como uma conquista e missão que se tem na formação desses
profissionais, hoje estes institutos vem se preocupando com a evasão que ocorre nas
licenciaturas, de modo mais específico, na área da matemática.
Conforme Candau (1997, p. 32), ao analisarmos o que acontece no contexto das
licenciaturas, a Universidade precisa adaptar-se e acompanhar as mudanças que estão
acontecendo e “mais que uma opção, o magistério é para muitos uma contingência e os
cursos de licenciatura uma possibilidade, na maioria das vezes mais fácil, de obter um
diploma universitário”.
De acordo com uma pesquisa realizada pela autora acima descrita, a
problemática nos cursos de licenciatura é a mesma desde há muito tempo e que isso
continua até hoje mal resolvido e com isso se observa que os números de matrículas
podem vir a ser reduzidos e que a não continuidade dos graduandos em seus respectivos
cursos gera uma evasão e consequente desperdício de investidura tanto dos alunos
como do Instituto. Se faz imprescindível revermos qual o perfil do profissional que se
quer formar, para que este assuma um compromisso com a sua profissão e com o ato
de ensinar, buscando uma educação transformadora para si e para seus futuros
educandos.
Desse modo, “o professor, diante das variadas funções que a escola pública
assume, tem de responder a exigências que estão para além da sua formação”
(OLIVEIRA, 2004, p. 1132), e assim esses profissionais encontram-se sobrecarregados,
“o fato é que o trabalho pedagógico foi reestruturado, dando lugar a uma nova
organização escolar, e tais transformações, sem adequações necessárias, parecem
implicar processos de precarização do trabalho docente” (OLIVEIRA, 2004, p. 140),
sendo necessário portanto, que esse profissional reconstrua a sua identidade.
Na busca pela construção de um novo perfil para o profissional docente, se faz
necessário lembrarmos o quanto “É inegável que o professor tem responsabilidade com
relação ao desempenho de seus alunos, mas grande parte dos problemas que enfrenta
nesse campo é de ordem econômica, social e institucional e não apenas relacionados ao
seu trabalho pessoal”. (OLIVEIRA, 2004, p. 1153).
O professor muitas vezes precisa entender que tudo o que acontece na educação
não se dá única e isoladamente por conta do aspecto educacional, mas que advém de
outras situações do contexto social ao qual estamos inseridos. Outra questão que não
pode ficar de fora destas discussões é que, segundo Del Pino (2011, p. 81), “a formação
de professores e professoras, definição de currículos, a avaliação, são tarefas que têm
sido sistematicamente repassadas à iniciativa privada”. Assim, cada vez mais há um
distanciamento de quem faz e executa as tarefas docentes.
2.2– A evasão nas licenciaturas em ciências naturais
Com discutido anteriormente, houve um aumento na expansão dos cursos de
licenciatura e embora haja diversas fragilidades nesse aspecto, isso não quer dizer que
o motivo da existência de um elevado índice de evasão não se dá única e exclusivamente
por esta via pois, este fato decorre também de fatores de ordem pessoal do alunado e
que este se dá por inúmeros motivos.
Geralmente as áreas das ciências da natureza são consideradas áreas de
professores que atuam no ensino fundamental e médio, área também em que se tem
faltado professores para lecionar, porém, não é de todo ao certo de que isso procede
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de maneira geral já que segundo Barreto (2015, p. 687) “muitos estudantes que
concluem os cursos de licenciatura nessas disciplinas não escolhem a docência”,
corroborando assim com as ideias de Candau (1997, p. 32), quando nos traz que “nesse
contexto, o magistério é para muitos uma contingência e os cursos de licenciatura uma
possibilidade, na maioria das vezes mais fácil, de obter um diploma universitário”. Castro
e Malacarne (2011), discutem em seu texto a partir das concepções de alguns autores
que a evasão causa desperdícios de investimentos e perdas individuais ao evadido e que
por sua vez, estas vagas ficam ociosas, pois não são preenchidas por alunos que não
concluem o curso.
3 – A LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFRN CAMPUS MOSSORÓ: UMA ANALISE A
LUZ DA PESQUISA DOCUMENTAL
Nosso objeto de estudo se deu na turma 2016.02, turno matutino, da licenciatura
em Matemática, do Instituto Federal de Educação, ciência e tecnologia do Rio Grande
do Norte – IFRN, Campus Mossoró. De acordo com o questionário socioeconômico
aplicado a todos os discentes ingressos na instituição pelo Serviço Social, podemos
traçar o perfil dos discentes matriculados na turma 2016.02. Como isso, podemos
compreender questões extremamente contundentes para a permanência no curso. A
primeira questão nos coloca a origem da escola na perspectiva público\privado.
ENSINO MÉDIO
7,69%

2,56%

2,56%

87,18%

Oriundo de escola pública

Oriundo de escola particular

Estudou a maior parte em escola pública

Não informado

Fonte: Serviço Social – IFRN Campus Mossoró

Podemos observar no gráfico acima, que a quase totalidade dos alunos
matriculados, são oriundos da escola pública. Consequentemente podemos deduzir que
esses discentes advêm das classes menos favorecidas e que apresenta, por sua vez,
muitas fragilidades no seu processo de aprendizagem. Lima e Machado (2014, p. 124)
destacam que
O estudo da Comissão Especial apontou que, já no primeiro semestre do
curso, os graduandos começam a evadir-se, e, muitas vezes, isso ocorre por
causa da precária formação escolar prévia. Logo, o ingresso em um curso
superior sem a preparação necessária reforça as dificuldades que muitos
enfrentarão no decorrer da graduação.
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Os egressos oriundos da escola pública adentram no ensino superior com
contundentes lacunas no seu arcabouço de conhecimento, incluindo nesse cenário o
ensino da matemática. Esse déficit terá um impacto substancial no processo de
aprendizagem do discente, e se não sanada, poderá ocasionar a evasão visto que a
retenção de disciplinas leva a um desestímulo a permanecer no curso. “A evasão é
influenciada principalmente pelo rendimento acadêmico do estudante nos primeiros
períodos do curso” (LIMA e MACHADO, 2014, p.123). A segunda questão diz respeito
ao mundo do trabalho.
INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO

7,69%

10,26%

10,26%

43,59%

28,21%

Não está trabalhando

Trabalha em empresa privada

Autônomo

Nunca trabalhou

Serviço público

Fonte: Serviço Social – IFRN Campus Mossoró

Na ilustração acima, podemos observar que uma parcela significativa dos alunos
não estava trabalhando quando do ingresso. Esse fator colaborou para a escolha do
horário do curso, contudo, por serem oriundos das classes trabalhadoras necessitam do
apoio da instituição na perspectiva da Assistência Estudantil3 para permanecer no curso.
O Ingresso no mercado de trabalho salvo raríssimas exceções exigiria o abandono ou
trancamento da matricula, uma vez que o horário de trabalho convencional funciona no
turno diurno. Abaixo temos o gráfico que trata sobre a Renda Familiar.

Art. 1o O Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, executado no âmbito do Ministério da
Educação, tem como finalidade ampliar as condições de permanência dos jovens na educação superior
pública federal. Art. 2o São objetivos do PNAES:I – democratizar as condições de permanência dos jovens
na educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na
permanência e conclusão da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e evasão; eIV - contribuir
para a promoção da inclusão social pela educação (http://www.planalto.gov.br/decreto nº 7.234 de 19 de
julho de 2010)
3
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RENDA BRUTA

20,51%

12,82%

30,77%
35,90%

Até R$ 500,00 reais

Entre R$ 500,00 reais e R$ 1.000 reais

Entre R$ 1.000,00 reais e R$ 2.000 reais

Maior que R$ 2.000 reais

Fonte: Serviço Social – IFRN Campus Mossoró

A leitura do gráfico 04, demonstra que a renda bruta familiar dos ingressos da
licenciatura em Matemática do IFRN Campus Mossoró se configura como baixa, se
somarmos a renda de até 1.000,00R$ (partindo do parâmetro que o salário mínimo é de
954,00R$) temos um percentual de 43,59%, alunos cuja a renda bruta familiar não passa
de um salário mínimo, o que demostra as limitações de ordem social e econômica, o que
pode comprometer a permanência no curso. Corroborando com esses dados temos
Lima e Machado (2014, p. 127) que em seus estudos destacam que,
A Comissão Especial que avaliou o fenômeno da evasão nas universidades
brasileiras (MEC, SESU, ANDIFES e ABRUEM, 1996, p. 19) concluiu que os
principais motivos que levam à evasão estão relacionados à situação
socioeconômica do aluno, como muitos já consideravam, ao desencanto com
o curso escolhido, que, muitas vezes, leva à mudança de curso ou de carreira,
ao pouco preparo para enfrentar o nível de dificuldade exigido pelos
professores e à desinformação do aluno quanto à carreira escolhida.

Diante do contexto assinalado, se faz necessário investir nos alunos já
matriculados e que as Instituições de Ensino Superior busquem por medidas de mudar
essa situação concernente à evasão, já que “são raríssimas as IES brasileiras que
possuem um programa institucional profissionalizado de combate à evasão, com
planejamento de ações, acompanhamento de resultados e coleta de experiências bemsucedidas” (FILHO; et al., 2007, p. 642).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Discussão que perpassa a evasão nos cursos de formação de professores, mais
notadamente as licenciaturas em matemática se configura na contemporaneidade
como um desafio hercúleo paras as instituições de ensino superior, visto que pesquisas
(apontadas ao longo do presente texto) destacam que as universidades/institutos não
estão conseguindo mantes os discentes nos seus cursos. É imprescindível a reflexão
sobre essa problemática.
Ademais não basta que o aluno/aluna permaneça, e necessário que isso se
processe com êxito. O futuro da educação básica na perceptiva da qualidade necessita
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de educadores com uma formação adequada para que o futuro das novas gerações não
seja comprometido. Uma nação sem educação é estéril, fadada ao não desenvolvimento
social, político, econômico e cultual.
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A FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR NA CONTEMPORANEIDADE: Desafios e
possibilidades
Sônia Maria Dantas Medeiros4
Liédja Lira da Silva Cunha5

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar e discutir os desafios
enfrentados pelos professores em sua formação inicial, na contemporaneidade. Para tal,
a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em documentos oficiais e em textos
teóricos sobre a formação inicial de professores, bem como a aplicação de questionário
com alunos do curso de Pedagogia. A intenção dessa metodologia de pesquisa foi obter,
por meio desses dados coletados, informações acerca do olhar do graduando em
Pedagogia para sua formação inicial e, a partir disso, refletir e apresentar possíveis
contribuições para a efetivação de práticas docentes inovadoras, na perspectiva da
construção da identidade do professor no atual contexto, numa época em que é
necessário ousadia e diferentes saberes para agir em situações problemáticas as quais
permeiam o chão da escola. O aporte teórico está abalizado nas concepções de Freire
(2008); Imbernón (2004); Libâneo (2013); Morin (2009); Sacristan (2001); Tardif (2014).
Indiscutivelmente, exercer o magistério diante de um mundo complexo e em constantes
transformações requer do professor autonomia, motivação, criticidade e implica, ainda,
desenvolver o sentimento de coletividade de uma educação ética e estética, como
divisor de águas entre transmissão de conhecimentos e mediação do conhecimento,
percebendo, portanto, a necessidade de uma formação permanente. Para uma melhor
compreensão, ressaltamos a concepção freireana com a abordagem do movimento
dialético e dialógico, da sociedade e, por conseguinte, o entendimento de que a
aquisição do conhecimento sistematizado acontece num processo dinâmico na
construção e reconstrução de conceitos, valores éticos e morais, resultante de um
processo de múltiplas identidades e, consequentemente, clareza no devir das práticas
docentes relevantes na relação intrínseca entre ensinante e aprendente. Portanto, essas
considerações justificam a necessidade de uma formação profissional inicial e
continuada face às exigências pautadas na sociedade contemporânea, a qual
basicamente deve preparar os alunos para atuarem de forma crítica nos âmbitos
familiar, social, econômico, político, cultural e ideológico.
Palavras-chave: Formação Inicial. Desafios. Possibilidades. Prática docente.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo discorre sobre os desafios enfrentados pelos professores em
sua formação inicial. Pretendemos com essa discussão compreender as diversas
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questões que envolvem essa formação de modo a oferecer oportunidades para
repensar paradigmas, conceitos e práticas pedagógicas.
Entender como se efetua, de fato, os saberes adquiridos pelos professores para
compreender a interação aluno-professor no ambiente escolar é de fundamental
importância, tendo em vista que esses saberes são essenciais na utilização e produção
de saberes específicos ao seu ofício. Assim, entendemos que se faz necessário investigar
e descobrir o que pensam os professores sobre suas formações inicial e continuada.
Nessa perspectiva, nos propomos analisar os dizeres desse público que, mesmo sendo
graduandos do curso de Pedagogia, já atuam em sala de aula como professores efetivos
e/ou estagiários.
Logo, investigar a subjetividade desses profissionais acerca do que pensam sobre
o ensino, sobre as práticas pedagógicas, a formação, os desafios e possibilidades que o
professor enfrenta em suas atividades pedagógicas se faz extremamente necessário
para tentar entender como está a educação, de modo geral.
Para uma possível interpretação mais consistente acerca do que pretendemos
discorrer neste artigo, optamos por dividi-lo em seis seções para que o
leitor/interlocutor compreenda o percurso teórico-metodológico que seguimos e como
avaliamos os dizeres de nossos sujeitos de pesquisa, sempre considerando os contextos
histórico, político, social e cultural em que os sujeitos estão inseridos.
Na primeira seção, na qual trazemos para o leitor nossas considerações iniciais,
apresentamos a temática do artigo, os objetivos deste, a contextualização da pesquisa
e tecemos algumas opiniões acerca de toda a discussão elencada, além disso,
descrevemos o percurso metodológico da pesquisa; na segunda seção, discutimos, de
forma breve, alguns conceitos e definições acerca da docência e contextualizamos um
pouco este cenário para o século XXI; na terceira seção, discutimos a identidade e a
formação inicial dos professores e refletimos sobre a identidade do professor como
sujeito social, passível de transformações;
Em seguida, trazemos, na quarta seção deste artigo, algumas considerações no
tocante às concepções dos pedagogos a respeito da formação inicial e continuada. Para
isso, apresentamos, de forma muito breve e embrionária, algumas análises de falas dos
nossos sujeitos de pesquisa. No entanto, esclarecemos aqui que são análises ainda em
processo de construção, uma vez que a pesquisa se encontra em fase de
desenvolvimento. Para concluir, tecemos algumas considerações, uma vez que ainda
iremos continuar a pesquisa e nos debruçar em outros dizeres.
A pesquisa é do tipo bibliográfica e de campo. Se insere numa abordagem
metodológica de natureza qualitativa, na qual analisamos os dizeres dos professores a
partir da concepção de que o sujeito de pesquisa é coparticipante do processo
investigativo, pois produz conhecimento, deixa marcadas sua posição social e suas
ideologias. Trata-se de uma pesquisa calcada nos preceitos de uma concepção
interpretativista e de caráter sócio-histórico. Os dados de pesquisa foram coletados a
partir da aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas com
estudantes de Pedagogia de dois institutos de educação superior.
O questionário foi encaminhado para os estudantes, que foram convidados a
participar da pesquisa. Foram distribuídos 10 questionários, de forma aleatória,
atendendo aos seguintes critérios: o estudante tinha que estar cursando o curso de
Pedagogia e estar atuando em sala de aula, seja como professor efetivo, seja como
estágio remunerado.
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Com isso, a pesquisa se insere num contexto em que é fundamental e urgente
ampliar as discussões acerca da formação inicial e continuada do professor. Ela se
apresenta como imprescindível por estabelecer um diálogo sobre os desafios
enfrentados pelo professor na contemporaneidade. O interesse por manter abertas
essas discussões se dá pelo fato de que pesquisador e pesquisado precisam estar em
constante diálogo para (re)construir o conhecimento acerca do que está sendo colocado
em pauta.
2 CONCEITUANDO A DOCÊNCIA PARA O SÉCULO XXI
Na sociedade contemporânea muitas transformações têm ocorrido no
panorama educacional numa celeridade enorme, em meio às mutações do ambiente e
das experiências vivenciadas na docência. A cada dia há necessidade de que os
educadores acompanhem este processo. Várias são as nomenclaturas atribuídas à
docência, como: sacerdócio, missão, é necessário ter vocação, poucos reconhecem que
são profissionais, e como qualquer outra profissão é preciso investimento na sua
formação. Nessa perspectiva, é basilar que se sintam instigados a se capacitarem
constantemente, pois
Novos paradigmas se formam tendo em vista a leitura da realidade,
devendo acompanhar as suas transformações e dar conta de uma
visão sistêmica. A relação teoria-prática faz parte desse pensamento e
de uma visão de integralidade do ser humano e da própria realidade
em transformação. (SILVA; FERREIRA, 2011, p. 13).

Ratificamos o pensamento dos autores por entendermos que o cenário em que
se desenvolve a docência tornou-se complexo e bastante dinâmico. A escola já não é o
único ambiente de aprendizagem, por conseguinte, também, o professor não é mais o
detentor do conhecimento, mas apenas um facilitador do processo. A educação transita
pelos aspectos éticos, estéticos, coletivos, comunicativos, emocionais, imprescindíveis
para uma educação democrata dos cidadãos.
Morin (2009, p. 23) traz o seguinte questionamento: “Quem educará os
educadores? É necessário que se auto eduquem e eduquem, escutando as necessidades
que o século exige, das quais os estudantes são portadores”. Inquestionavelmente,
corroboramos com o autor, pois o professor contemporâneo precisa compreender que
o ato de “ensinagem” ultrapassa os muros da escola e que por meio da parceria entre
educadores e educandos é possível viabilizar uma verdadeira educação pautada nos
princípios interativos, num processo dialético e dialógico, em consonância com a
realidade educativa do aprendente. A dialogicidade é, por sua vez, o exercício do diálogo
que dá vida à dialeticidade na qual o pedagogo torna o projeto de transformação social
em possibilidades que congruem para humanização sociocultural da sociedade.
Nesses termos, para Freire (1993, p. 78),
A existência, porque humana, não pode ser muda, nem tampouco
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com
que os homens transformam o mundo. Existir humanamente, e
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua
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vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles
novo pronunciar.

Desse modo, entendemos que a proposta freireana é primordialmente o diálogo;
que é por meio dessa singularidade que nos constituímos seres históricos, condição sine
qua non da natureza humana em um mundo concreto, que vai muito além das relações
opressoras e alienantes. Nesse contexto, a docência rompe com os paradigmas de
transmissão de meros conteúdos científicos e pedagógicos para fomentar espaços de
participação, de criatividade de reflexão de construção de saberes para que as pessoas
aprendam a conviver com a mudança e a incerteza.
A inquietação com a docência e com as práticas de formação do magistério tem
sido, ao longo dos anos, questões relevantes para os pesquisadores. “Será necessário
formar o professor na mudança e para a mudança” (IMBERNÓN, 2004, p. 33), Nesse
sentido, percebemos que o professor, para atuar com ética e criticidade, precisa de
conhecimentos, habilidades e atitudes que vincule constantemente teoria e prática,
análise e reflexão crítica, tendo como eixo central a investigação para excitar os alunos
a cooperação e participação efetiva do processo educativo. “Estar em formação implica
um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos
próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade
profissional”. (NÓVOA, 1994b, p.3)”. Por consequência, é no trâmite desse processo
constante de formação que o processor constrói o seu perfil, para romper com as
práticas inertes do passado. Portanto, é impetuoso ressaltar a necessidade de uma
formação docente que privilegie a conquista da liberdade e a transformação da
realidade de educadores e educandos, na complexidade da sociedade contemporânea.
3 A IDENTIDADE DO PROFESSOR E O PROCESSO DE FORMAÇÃO
Trazer mais uma vez a discussão da formação de professores pode parecer uma
prática já desgastada, tendo em vista que são inúmeros os trabalhos que tratam dessa
temática, porém, não consideramos essa discussão como um dizer já dito porque
entendemos que não há dizeres repetidos, pois se entendemos que a discussão aqui
elencada, materializada pela linguagem verbal escrita, é um enunciado e, partindo do
pressuposto de que o enunciado é sempre único, nosso dizer aqui se apresenta como
mais uma possibilidade de discutir uma temática a partir de outras concepções teóricas
e pedagógicas.
O que significa dizer que entendemos o enunciado como uma comunicação
concreta e real, que se materializa como um enunciado único, que pode ser citado em
diversas situações de comunicação, porém, nunca repetido. Ou seja, corroboramos com
Bakhtin (1992, p. 319) quando afirma que
O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do
discurso pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o
primeiro a falar dele. O objeto, por assim dizer, já foi falado,
controvertido, esclarecido e julgado de diversas maneiras, é o lugar
onde se cruzam, se encontram e se separam diferentes pontos de
vista, visões do mundo, tendências. Um locutor não é o Adão bíblico,
perante objetos virgens, ainda não designados, os quais é o primeiro a
nomear.
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Assim, entendemos a importância de apresentar as discussões que nos
embasaram nesta pesquisa, com o objetivo de dar vez e vozes aos nossos sujeitos de
pesquisa e oferecer aos leitores diferentes posicionamentos acerca de uma mesma
temática para ampliar o universo de saberes que são essenciais na esfera educacional
ou mesmo fora dela.
Sendo assim, trazemos agora para o diálogo aqui estabelecido a questão da
identidade do professor. Sabemos que não é de hoje o questionamento acerca de como
o professor vai se constituindo ao longo de sua prática, porém, a cada contexto esse
questionamento vai ganhando força e importância, haja vista que é imprescindível
entender que o professor assume um papel fundamental em todas as sociedades.
Portanto, faz-se necessário estar sempre refletindo sobre a formação do professor e sua
identidade a partir de cada contexto social.
Inicialmente, queremos enfatizar que a identidade profissional não se resume a
algo já cristalizado e definido, mas a algo que, constantemente, vai se (re)definindo, se
moldando à situação atual em que o professor está inserido, afinal, antes de ser o
profissional professor, este é uma pessoa, um sujeito social, histórico, ideológico, que
experiencia uma diversidade de situações e que está sempre necessitando compreender
as reformas educacionais que vão surgindo e acontecendo na sociedade, estimulando
este profissional a se adequar ao contexto em que por hora se faz presente.
Assim, corroboramos com Castro & Carvalho (2016, p. 153), quando afirmam que
“a premissa básica é a de que o ensino é organizado por dado sujeito que vive em uma
determinada sociedade que está em profunda mudança”, portanto, por estar em uma
sociedade em constantes transformações, é inconcebível acreditar que o professor tem
uma identidade determinada. Pensar assim é aceitar que o sujeito é um ser assujeitado,
que não se estabelece a partir das relações sociais.
Esse pensamento vai na contramão do que entendemos de sujeito, pois para nós
este se constitui a partir das relações que mantém na sociedade, portanto, o professor
vai se constituindo mediante o contexto em que está inserido, tendo em vista que, por
ser um ser de linguagem e por entender que a linguagem o constitui, o professor vai, no
decorrer de suas experiências profissionais, redefinindo sua identidade. É impossível,
pensar em um ser pronto e acabado, pois, “a proposta é a de conceber um sujeito que,
sendo um eu para-si, condição de formação da identidade subjetiva, é também um eu
para-o-outro, condição de inserção dessa identidade no plano relacional
responsável/responsivo, que lhe dá sentido”. (SOBRAL, 2005, p. 22).
Sendo assim, defendemos que a identidade do professor, por ter uma definição
extremamente complexa, não comporta uma única concepção teórica, uma vez que nela
estão atrelados dimensões individuais e dimensões sociais, ambas comportando uma
interdependência entre elas. Por isso, não nos propomos aqui conceituar, definir, muito
menos delimitar o conceito de identidade, mas evidenciar que a identidade profissional
do professor vai se constituindo à medida que este vai dando continuidade à sua
formação contínua e continuada.
Em virtude da formação inicial, bem como da continuada, a identidade
profissional vai ganhando espaço para evoluir, progredir e se firmar em determinado
contexto social e profissional, uma vez que no panorama de transformação o professor
vai reconfigurando sua identidade e percebendo qual o profissional está se sobressaindo
na atualidade para, dessa forma, se reconstituir e se fazer presente, de fato, no contexto
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atual. No entanto, vale ressaltar que o professor precisa, também, estar atento às
implicações que, porventura, possam surgir no momento. Assim, percebe-se o quanto
o professor precisa estar preparado tanto do ponto de vista da intelectualidade, quanto
do ponto de vista profissional.
Para Almeida,
A profissionalidade pode ser definida como processo de construção e
reconstrução das respostas práticas (saberes profissionais) dos
docentes frente às questões que se apresentam na sala de aula, na
escola, na relação com os demais profissionais, com os pais, com a
sociedade e que se traduz na reconfiguração do modo de ser professor
e de estar na profissão (2006, p.84).

Assim, entendemos que formação e identidade profissionais são elementos
intrínsecos ao professor. Falar, pesquisar, teorizar sobre assuntos relacionados à
profissão professor exige que tenhamos em mente que a formação e a dinâmica da
identidade do professor precisam ser estudadas e pesquisadas como elementos
complementares, que se inter-relacionam, pois ambos são partes essenciais para a
(re)construção do profissional professor. É preciso entender que o este é visto como um
sujeito que tem história de vida, experiências familiares e escolares, afetividade,
emoção, crenças, valores pessoais e, consequentemente, está sempre em processo de
formação, portanto, há necessidade de este estar no exercício teórico e prático de suas
ações pedagógicas.
4 CONCEPÇÕES DOS GRADUANDOS A RESPEITO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM
SERVIÇO
Ao longo dos anos, temos percebido a importância da relação entre teoria e
prática na formação docente e da relevância da unicidade de ambas no processo do
conhecimento profissional pedagógico. Dessa forma,
Compreende-se que o discente em formação necessita articular,
sistematizar e aperfeiçoar os saberes através da unicidade teoriaprática, pois dessa maneira estará produzindo conhecimento para si,
para que, como futuro educador, possa tornar a educação significativa
para os educandos. (PACHECO, et al, 2017, p. 335).

No entanto, não podemos negar que nem sempre essa relação se apresenta de
forma harmoniosa, tendo em vista que identificamos, por parte de alguns professores,
as angústias retratadas em seus discursos no que dizem respeito às práticas pedagógicas
exercidas no decorrer dos cursos de formação inicial. É o que podemos constatar na fala
(transcrita abaixo) da professora, representada pelo código P1, quando emitiu sua
resposta ao seguinte questionamento: “Na sua opinião, existem lacunas na sua
formação inicial? Justifique”.
Para que houvesse um processo de formação mais significativo, seria
importante que o aluno graduando tivesse a oportunidade de vivência
das aulas laboratoriais. Para que desta maneira, houvesse uma ponte
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de relação entre teoria e prática. (Transcrição da fala de P1, grifo
nosso).

Constatamos nesta fala a preocupação da professora em estabelecer uma
relação mais real e concreta entre teoria e prática. Quando a professora coloca a
necessidade de “vivências das aulas laboratoriais”, ela materializa sua crença na prática,
de forma mais consistente. A escolha pelo léxico “laboratoriais” nos remete à
compreensão de que para ela é necessário experienciar a prática docente de maneira
mais concreta possível, pois o que é um laboratório senão um espaço de experimentos
reais? Assim, fica claro que a concepção de ensino-aprendizagem defendida pela
professora em questão é a de que para ensinar, de fato, e aprender efetivamente, é
necessário estabelecer uma relação mais real e concreta, de forma significativa, entre
professor e aluno. Para isso, é imprescindível criar o que ela chama de “ponte” entre
prática e teoria.
A metáfora da ponte é utilizada para evidenciar que a ponte é o caminho pelo
qual o professor, de posse da teoria, obterá o resultado favorável em sua prática: a
efetivação do conhecimento, por parte dos alunos.
Dessa forma, o docente será norteado para desenvolver suas
competências como futuro profissional da educação, mediando uma
relação entre o espaço escolar e a realidade de cada educando,
desenvolvendo assim o saber-fazer que privilegiará tanto a sua
formação quanto o processo de ensino-aprendizagem do discente.
(PACHECO, et al, 2017, p. 334).

Diante do exposto, evidencia-se o quanto é relevante uma formação que
oportunize aos graduandos o acesso à sala de aula para que estes possam estabelecer
uma relação intrínseca entre teoria e prática, de modo a desmistificar “pré/conceitos”
de que há uma distância entre estas. Sacristán (1998) ilustra ao afirmar que esta é uma
das pedras angulares imprescindíveis a qualquer intento de renovação do sistema
educativo. Discutir, então, sobre a formação do professor é discutir como manter o
domínio e a qualidade do conhecimento e das técnicas que envolvem a profissão
docente, a competência e a eficácia profissional.
Ao perguntarmos sobre o processo de formação profissional do pedagogo nos
dias atuais, a professora fez a seguinte explanação:
O curso de Pedagogia oportuniza o graduando a conhecer os vários
níveis do processo educacional (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio), dando-lhe uma visão panorâmica da
educação e o conscientizando da importância do seu papel na
formação crítica e ativa, respeitando as singularidades e
peculiaridades existentes em cada fase de ensino, como também o
ritmo do discente. [...]. (Transcrição da fala de P1, grifo nosso).

Percebe-se, na fala de P1, que o curso de Pedagogia favorece ao professor
oportunidades de se (re)construir a cada contexto. Ou seja, ao afirmar que o curso de
Pedagogia amplia os horizontes do docente, levando-o a perceber sua importância na
sociedade e oferecendo momentos singulares bem peculiar de cada fase de ensino, ele
defende a ideia de que é necessário que o professor vá se reconfigurando à medida que
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enfrenta novos contextos de ensino. Nesse sentido, comungamos com as ideias de
Libâneo (2013, p. 57), quando diz que
As teorias da educação e as práticas pedagógicas, os objetivos da
escola e dos professores, os conteúdos escolares, a relação professoralunos, as modalidades de comunicação docente, nada disso existe
isoladamente do contexto econômico, social e cultural mais amplo e
que afetam as condições reais em que se realizam o ensino e
aprendizagem.

De modo que, o professor comprometido com o fazer pedagógico deve estar
conectado com o mundo das incertezas e da incompletude histórico social da
humanidade, compreendendo que o conhecimento não está pronto e que o chão de
sala de aula está articulado com o movimento dialético da sociedade cujo diálogo é
fundamental.
Nesse movimento, o graduando em efetivo exercício da docência, ao se debruçar
na reformulação do currículo escolar, adquire novos conhecimentos, do ponto de vista
teórico, incorporando estratégias de ensino inovadoras e construindo novos paradigmas
para uma prática que tenha como princípio a ação-reflexão-ação. Sob o mesmo ponto
de vista, P1 defende que o curso de Pedagogia “proporciona oportunidade da
construção do currículo e estratégias para melhor resultado da aprendizagem”.
(Transcrição da fala de P1)
Portanto, são esses condicionantes que, numa relação de intimidade com a
bagagem política, ética e cultural do professor, dão significado ao processo de formação
dos aprendentes, compreendendo também que é importante interagir com seus
semelhantes e com a comunidade que envolve a educação.
5 DIALOGANDO COM O PROFESSOR NA PERSPECTIVA DE UMA PEDAGOGIA
INOVADORA, ABALIZADA NO PROCESSO DIALÉTICO
Pensar numa pedagogia inovadora exige que o professor reflita sobre diversos
aspectos voltados à dinâmica da sala de aula em um contexto repleto de diversidades
dialógicas, haja vista que não se admite mais uma sala de aula na qual a figura do
professor reina como o protagonista do conhecimento, mas que o espaço escolar se
configura como um ambiente propício para o ensino-aprendizagem, tornando aluno e
professor sujeitos partícipes desse processo, de modo que a inovação seja entendida
como “um conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas,
conteúdos, modelos e práticas pedagógicas” (CARBONELL, 2002, p. 19).
Assim, proporcionar um ambiente inovador requer que se estabeleça um diálogo
entre os sujeitos, sendo este o papel de qualquer instituição escolar que se diz
preocupada em democratizar o conhecimento científico, prover a escolarização dos
educandos, desenvolvendo a capacidade de pensar criticamente os problemas e
desafios da realidade em que estão inseridos. Para isso, é preciso que o professor
intervenha, de forma dinâmica e participativa, na tomada de decisões relativas à
efetivação do projeto educacional, “essa intervenção do profissional da educação
realiza-se hoje em uma instituição educativa em que se articula a cultura e a convivência
profissional entre os docentes”. (IMBERNÓN, 2004, p. 21).
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É notório que o professor deve estar imbuído de conhecimentos e habilidades
que norteiem as práticas pedagógicas, compreendendo a necessidade de manter o
diálogo com a dialética que envolve a sociedade e, consecutivamente, a escola, como
também entender que o homem é um ser em construção, de maneira que o
conhecimento é construído num cenário de intercâmbio com os outros e com o mundo.
Essa constatação se percebe na fala de P2, quando, ao responder sobre “quais
os atributos de um professor para atuar com compromisso, ética e estética em um
mundo em constante transformação”, afirma que “é necessário [o professor] estar
disposto a se qualificar permanentemente para atender as constantes transformações.
Não se acomodar com uma simples conquista como ser aprovado no concurso público”.
(Transcrição da fala de P2, grifo nosso). Aqui, percebe-se que P2 demonstra
reconhecimento de que estar em permanente qualificação é “não se acomodar” com
uma prática passiva pautada na antidialogicidade. Dessa forma, percebemos que na sua
fala está a premissa de uma educação para a liberdade, na qual os sujeitos estão em
constante aprendizado, uma vez que
A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou de “A”
sobre “B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. Mundo que
impressiona e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de
vista sobre ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de
esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à
base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação.
(FREIRE, 1987, p. 54)

Contudo, diante dessas afirmações, é salutar destacar que como profissional
capacitado, o professor tem que planejar sua tarefa docente como facilitador da
aprendizagem, que não deve refletir unicamente sobre sua prática, mas numa reflexão
que ultrapasse os muros da escola, abarcando outros horizontes, subjacentes à
educação com o intuito de emancipar os sujeitos cognoscentes. Em consonância com o
que defendemos, é imprescindível o entendimento de que os sujeitos se educam na
relação dialógica entre seus pares e com os outros, se reconhecendo como seres
humanos capazes de vivenciar uma pedagogia humanizadora na interação entre
professor e aluno.
Na pedagogia inovadora acreditamos numa relação entre professor e aluno que
contemple aspectos relacionados à multidirecionalidade do processo de ensinoaprendizagem e nunca a unidirecionalidade. Aquela compreendida como um constante
vaivém das inter-relações entre o conhecimento científico e sistematizado e o contexto
sócio-histórico-cultural em que os sujeitos envolvidos no processo educativo se
encontram.
Obviamente, as ações pedagógicas não se resumem apenas em ensinar
conteúdos vazios, mas desenvolver nos alunos a capacidade de agir na sociedade. Nesse
sentido, não existe neutralidade na prática pedagógica, pois o professor deve ter
compromisso político com o aluno, uma vez que a prática educativa produz direta e
intencionalmente a singularidade de cada sujeito, fazendo-o perceber que a
humanidade se constitui histórica e coletivamente pelo conjunto de homens.
Por isso, evidenciamos que ensinar é estabelecer um diálogo entre professor e
aluno, de modo que o docente exerça seu papel de mediador do conhecimento, tendo
em vista que o aluno, ao chegar à escola, já traz consigo um repertório de conhecimento
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que permite estabelecer uma relação dialética da sua vivência com a prática social do
professor.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho traz uma discussão acerca dos desafios e das possibilidades
enfrentados pelos docentes em formação inicial, quais sejam graduandos do curso de
Pedagogia. A pesquisa que por hora se apresenta está, ainda, em fase embrionária, uma
vez que não temos todos os corpus que compõem o universo deste estudo. Por isso,
nossas análises são preliminares.
Embora de posse de poucos dados de pesquisa, trazemos à tona algumas
considerações sobre o que propomos nos nossos objetivos: discutir e analisar os
desafios enfrentados pelos professores em sua formação inicial, na
contemporaneidade. Dessa forma, dialogamos com os dizeres de nossos sujeitos,
buscando compreender o que eles pensam acerca de sua prática pedagógica ao mesmo
tempo em que estão, ainda, em formação acadêmica.
No decorrer das discussões, propomos eleger também algumas concepções
sobre a construção da identidade do professor na contemporaneidade, refletindo sobre
novos paradigmas, conceitos e práticas pedagógicas, elencando um diálogo permanente
da interação professor-aluno e os saberes específicos da docência.
Ao analisar os dizeres dos pesquisados, constatamos que eles reconhecem a
necessidade do professor, mesmo estando na formação inicial, ter acesso à sala de aula
como via de mão única para estabelecer o diálogo teoria e prática. Em suas falas,
percebemos que há uma defesa também no que diz respeito à formação permanente
no sentido de estabelecer a relação dialética e dialógica da docência.
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A PRODUÇÃO ACADÊMICA NO MESTRADO EM EDUCAÇÃO (POSEDUC/UERN):
mapeando os estudos da Linha de Formação Humana e Desenvolvimento
Profissional Docente
Maria das Dores de Oliveira Freire6
Maria José de Melo Fernandes7
Meyre-Ester Barbosa de Oliveira8
RESUMO: O presente trabalho expõe os resultados parciais do Projeto PIBIC/UERN9 que
tem como objetivo analisar as dissertações produzidas na Linha de Pesquisa Formação
Humana e Desenvolvimento Profissional Docente do Mestrado em Educação do
Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da UERN, na perspectiva de
sistematizar informações no tocante a produção de conhecimento na área de Formação
de Professores, com o propósito de compreender como vem se configurando os estudos
empreendidos nesse campo, mediante o mapeamento dos trabalhos desenvolvidos.
Para tanto, o corpus de análise compreenderá as Dissertações produzidas na linha de
pesquisa em apreço nos anos de 2013-2014. Os trabalhos foram analisados quanto à
temática, aos enfoques teóricos e metodológicos privilegiados e aos resultados
apresentados. Com efeito, este estudo desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos e
Pesquisas em Currículo e Ensino (GEPCE) se propõe a analisar as interfaces e
entrecruzamentos entre as produções objeto de pesquisa com os estudos do campo do
currículo. A partir da análise foi possível verificar que a maioria dos estudos focalizam as
práticas pedagógicas nos diferentes níveis de ensino, abrangendo inclusive o espaço não
escolar. No que se refere às metodologias utilizadas verifica-se uma predominância de
estudos de natureza qualitativa, sendo que apenas dois trabalhos indicam se tratar de
uma pesquisa quali-quantitativa. Dentre os trabalhos analisados há estudos com
enfoque (auto) biográfico e um trabalho desenvolve a abordagem no campo da
complexidade. Apesar de apresentarem enfoques distintos há um entrecruzamento de
temáticas, como por exemplo, formação inicial e currículo, formação inicial e inclusão.
Palavras-chave: Produção de conhecimento. Pós-graduação em Educação. Formação de
Professores. Campo do Currículo.
INTRODUÇÃO
A ideia de mapear as produções acadêmicas no âmbito do Mestrado em
Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da UERN,
particularmente as que se inscrevem na Linha de Pesquisa Formação Humana e
Desenvolvimento Profissional Docente, se justifica em função de compreendermos

6

Aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Bolsista do PIBIC/UERN - dorinhafreire@hotmail.com
7
Aluna do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, Bolsista Voluntária do PIBIC/UERN maria.fernandes11@hotmail.com
8
Professora da Faculdade de Educação, coordenadora do Projeto de Pesquisa PIBIC/UERN meyrester@yahoo.com.br
9
A produção de conhecimento sobre formação de professores no Programa de Pós-graduação em
Educação (POSEDUC): interfaces com o campo do currículo.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

33

como vem se configurando a produção de conhecimento na área de formação de
professores e as possíveis interfaces dessas pesquisas com o campo do currículo.
Sistematizar informações acerca da produção acadêmica do POSEDUC
consubstancia-se no reconhecimento de que há a disposição dos pesquisadores um
vasto e fecundo material que poderá situar os investigadores sobre os estudos
desenvolvidos na área, explicitando como o tema vem sendo abordado, os referenciais
teóricos e enfoques metodológicos, bem como os resultados apresentados nesses
estudos. O empreendimento de tal análise poderá fornecer elementos que venham a
propiciar a caracterização dos estudos e pesquisas do campo, os temas de maior
recorrência, bem como as temáticas silenciadas ou pouco privilegiadas. Apesar da
pesquisa se configurar em um modesto espaço-tempo (2013-2016), entende-se como
relevante um estudo dessa natureza visto que poderá contribuir para desencadear
reflexões no tocante a produção do Programa, sua articulação com os grupos de
Pesquisa, com a produção do campo a que se afilia e com a área de concentração do
mestrado.
Com efeito, o trabalho está organizado em três seções, a saber, na primeira
abordamos a constituição da área de formação de professores como um campo de
pesquisa; na segunda, situamos o percurso metodológico do presente trabalho e por
fim apresentamos os resultados parciais que se inserem no Projeto PIBIC/UERN em
desenvolvimento: A produção de conhecimento sobre formação de professores no
Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC): interfaces com o campo do
currículo.
A PESQUISA NO CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
A pesquisa na área de formação de professores tem se desenvolvido cada vez
mais, na tentativa de identificar sentidos durante a vida e percursos formativos que de
alguma maneira influenciaram nas práticas e metodologias utilizadas pelos professores
durante sua atuação em sala de aula. É possível perceber ainda que na década de 1990
as pesquisas eram isoladamente relacionadas à área de formação de professores, sendo
inicial ou continuada. Todavia, a partir de 2000 os estudos se alargam na tentativa de
pesquisar também sobre as práticas, saberes e representações dos professores.
Segundo Silazaki (2015):
Sendo a formação de professores um campo de estudo específico, a
necessidade de Reconhecer o professor como protagonista deste campo de
investigação torna-se imprescindível. Ou seja, deixa de ser o foco apenas
como objeto de estudo para ser reconhecido como um produtor de saberes.
Isso se deu pelo reconhecimento do seu espaço de trabalho como local de
formação onde o professor foi sendo reconhecido epistemologicamente
como um profissional que é capaz de evidenciar em sua prática a construção
de conhecimentos, além de estabelecer relações produtivas com os alunos e
demais profissionais da escola que venham a contribuir para o seu
crescimento profissional e para a sua formação.

Desta maneira, compreende-se que um dos motivos que possibilitou o aumento
das pesquisas na área de formação se deu a partir a aparição do professor como sujeito
responsável por construir relações em sala de aulas com os alunos e o corpo docente da
escola. Sendo essas atitudes anteriormente inexistentes. Além disso, foi possível
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identificar a importância que suas vivencias, processos de aprendizagem construídos
durante a vida, além, da formação inicial e continuada são capazes de proporcionar na
sua formação e prática profissional. Outro ponto importante a ser comentado é o
surgimento de novos termos, como “desenvolvimento profissional”, que surgiu na
tentativa de substituir o termo “formação continuada”, todavia, compreende-se que o
processo de substituição de um termo por outro se torna arriscado, por considerar que
esse termo vai além dos elementos que marcaram a trajetória profissional dos
professores, fato que o termo “formação continuada” não vem tratar. De acordo com
Silazaky (2015) o desenvolvimento profissional não se trata somente das
representações, as experiências escolares, as práticas dos professores. Ele assume uma
maior amplitude, pois considera não só essas circunstâncias, como também todo o
processo vivido pelo professor no organismo de sua identidade profissional.
Para André (2010) as pesquisas relacionadas à formação docente tem despertado
o interesse de estudiosos e pesquisadores pela temática. Essa afirmação se confirma
com o aumento de produções científicas, o surgimento de eventos e publicações
destinados à temática e ainda a visibilidade que vem conquistando na mídia. Segundo
Carlos Marcelo Garcia apud André (2010) até os anos 1990 a produção científica sobre
a formação docente tinha seu olhar voltado apenas para o campo da didática. Porém
pouco a pouco a formação docente foi despertando o interesse de pesquisadores, as
produções cientificas foram crescendo e conquistando autonomia dentro do campo
pedagógico, distinguindo-se da didática, da prática de ensino e do currículo,
constituindo seu próprio campo de estudo.
Mas o que seria o campo de estudo de formação de professores? Como ele se
constitui? Seu campo de estudo está voltado a sua formação inicial e continuada, vai se
constituindo pouco a pouco no seu desenvolvimento profissional, a começar com a
formação inicial e após, na prática dentro de sala de aula, em cursos de
aperfeiçoamento, nas reflexões sobre a prática. Marcelo Garcia (apud André, 2010,
p.175) traz a definição de objeto da formação docente:
Os processos de formação inicial ou continuada, que possibilitam aos
professores adquirir ou aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades,
disposições para exercer sua atividade docente, de modo a melhorar a
qualidade da educação que seus alunos recebem.

Segundo André (2010) essa definição é de suma importância no processo de
preparação, profissionalização, socialização da docência, pois contribuem
significativamente na aprendizagem dos alunos. Autores como: Nóvoa (2008) e
Imbernón (2009) e Garcia (2009) defendem a substituição do termo formação inicial e
continuada por desenvolvimento profissional. Segundo Garcia apud André (2010) essa
mudança está na concepção de profissional do ensino e ao termo desenvolvimento
sugerir evolução e continuidade. A identidade profissional é um ponto muito
importante, como ele se vê a escola, as questões sociais, políticas, econômicas e
culturais, crenças, valores, experiências passadas, sua identidade docente. Além de
ouvir os estudiosos da área, é preciso observar como esse objeto vem se constituindo
nas pesquisas. Constituir-se como campo de estudo requer uma metodologia específica,
e algumas vem sendo privilegiadas. Segundo André (2010), nos anos mais recentes tem
crescido o número de trabalhos científicos que se baseiam em coleta de dados com
aplicação de questionários, depoimentos escritos e orais e histórias de vida. Também
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aumentou o número de pesquisas colaborativas e de pesquisa-ação. Essas variadas
formas de coleta favorece uma aproximação maior das questões sobre formação,
agregando mais valor à pesquisa e a área da formação. Outro ponto citado por Marcelo
Garcia é a construção de um grupo de estudos com um código de comunicação própria,
que através de suas pesquisas buscam apoio para sua formação, um desses exemplos é
a criação do grupo de trabalho GT Formação de Professores que integra Associação
Nacional de pós-graduação e pesquisa em educação – ANPED.
A incorporação ativa dos próprios professores nos programas de pesquisa é outro
fator importante para o planejamento, coleta e analise dos dados e dos resultados
encontrados.
Fazer esforço de pesquisar conjuntamente tem um grande mérito social,
cientifico e político, pois aproxima universidade e escola, contribui para a
articulação entre teoria e prática, possibilita aos professores das escolas o
aprendizado da pesquisa e consequentemente favorece a busca da
autonomia profissional. (ANDRÉ, 2010, p.178).

Esse é um dos fatores que a autora diz ser o peso maior na constituição do campo,
segundo ela, ele proporciona o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades,
conceitos e valores, que podem enriquecer os professores enquanto grupo profissional.
O reconhecimento do papel fundamental da formação docente, esse é visível, pois
a constituição da área tem despertado os olhares de pesquisadores, administradores,
políticos, fazendo da formação docente peça principal do sistema educacional.
As pesquisas permitem múltiplas formas de olhar, na medida em que encontramos
resposta para um questionamento, outro se forma e assim elas se constituem como um
importante instrumento para a construção do conhecimento. É de fundamental
importância que esteja sempre em articulação com o ensino, porque fazem a área da
formação de professores se tornarem mais respeitadas ás demais áreas de
conhecimento e tenha mais força para firmar-se como campo autônomo. Ademais, são
ferramentas educacionais muito importantes, pois firmam um compromisso daquela
área com toda sociedade.
PERCURSO METODOLÓGICO
Uma pesquisa é sempre a busca de inteligibilidade de um problema que nos
inquieta. Com efeito, isso não é um processo simples, ainda mais quando o fenômeno
situa-se no campo educacional, cuja especificidade lhe concede o caráter de atividade
complexa.
Embora, seja um requisito básico de todo projeto de pesquisa, uma proposta
metodológica, bem como o próprio projeto, vão sendo reconstruídos ao longo do
processo de pesquisa, a fim da garantir uma melhor adequação ao objeto de estudo. O
desafio é buscar possibilidades metodológicas que permitam apreender o objeto de
pesquisa num esforço de articulação entre teoria e metodologia, o que significa
necessariamente um esforço contínuo de articulação teoria e prática, ou seja, buscar
uma simbiose entre teoria e método.
Convém ressaltar que as estratégias metodológicas aqui apresentadas não se
constituem como algo fixo, determinado, mas ao contrário, reconhecendo a
dinamicidade do percurso de pesquisa no qual o pesquisador reflete e atualiza suas
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proposições metodológicas, num movimento contínuo de articulação com a teoria, de
forma que estas possibilitem cada vez mais a percepção e a compreensão das múltiplas
dimensões que constituem o problema de análise.
Isso pressupõe a atitude do pesquisador de tomar
O corpus de análise como um conjunto de textos associados a inúmeras
práticas sociais, a analisá-los igualmente como práticas que são, como
constituidores de sujeitos e corpos, de modos de existência não só de pessoas
como de instituições e inclusive de formações sociais mais amplas. (FISCHER,
2007, p. 43).

Apesar de se reconhecer a flexibilidade do percurso metodológico, algumas etapas
foram previamente definidas para o desenvolvimento do trabalho, com o propósito de
delinear o percurso a ser seguido. No primeiro momento foram selecionados textos que
apresentavam percursos metodológicos de pesquisas semelhantes, dentre os quais: Currículo
em Educação Básica (1996-2002); A pós-graduação em educação no Brasil: caminhos
percorridos e horizontes a explorar; Abordagem sociológica, política e pensamento
plural: a linha de pesquisa gestão e políticas educacionais/Umesp – 10 anos; e Políticas
de formação de professores: estado da arte. A partir da leitura dos textos foi elaborada
uma tabela contendo os aspectos e percurso metodológico a serem utilizados na análise
das dissertações, a fim de possibilitar uma melhor sistematização dos dados colhidos,
além da elaboração do nosso percurso metodológico. No segundo momento procedeuse com a Seleção do corpus documental, no qual foi realizada uma Consulta no site do
Programa (http://propeg.uern.br/poseduc/default.asp?item=poseduc-apresentacao)
com o propósito de mapear as dissertações produzidas na linha de pesquisa Formação
Humana e Desenvolvimento Profissional Docente no período de 2013 a 2016. A partir
de então se deu a identificação dos títulos e autores e seus respectivos orientadores por
ano. Num terceiro momento demos início à leitura analítica do material. Em princípio
procedemos com uma leitura do resumo, introdução e considerações finais, para
identificação da temática, metodologia, referenciais teóricos e resultados. A
sistematização e análise dos dados compreendeu o quarto momento com a definição
de categorias que subsidiou a análise de temáticas, abordagens teóricas e
metodológicas e resultados produzidos nos trabalhos dissertativos. As informações
foram sendo acrescentadas minuciosamente na tabela, embora algumas dissertações
não fossem claras em suas informações. Após o preenchimento da tabela foi realizada
outra tabela contendo a análise filtrada dos resultados. É possível verificar o material
construído por nós no seguinte link: https://drive.google.com/open?id=1du5lHIC19dmGZ4m1dVyUGXg_mSQGOSJ.
A partir das tabelas construídas temos procedido a análise dos dados,
identificando as temáticas de maior recorrência, bem como os entrecruzamentos e
interfaces entre as pesquisas desenvolvidas na linha em estudo e o campo do currículo,
conforme será apresentado a seguir.
INTERFACES ENTRE OS ESTUDOS SOBRE FORMAÇÃO E O CAMPO DO CURRÍCULO.
Mediante aos dados colhidos até o momento, considerando que metade da
pesquisa realizada, foi possível a análise das dissertações dos anos de 2013 e 2014. No
ano de 2013 foi identificado um total de 20 dissertações apresentadas dentro das duas
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linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Educação – POSEDUC. Na qual,
13 foram identificadas como pertencentes à linha de Formação humana e
desenvolvimento profissional docente, significando cerca de (65%) das dissertações
apresentadas durante esse período. O que indica uma maior concentração de alunos e
produções na referida linha. Porém, foi possível observar que as dissertações vinculadas
à linha foco de estudo do presente trabalho abordaram diferentes temáticas, com
distintas categorias de análise. Cumpre destacar que em sua maioria as pesquisas estão
vinculadas a mais de uma dessas categorias.
Ao buscarmos identificar as categorias mais abordadas durante o ano de 2013,
percebemos que 06 dissertações focalizaram as Práticas Pedagógicas dentro das mais
variadas óticas e níveis de ensino (Ensino de leitura, Formação continuada, Saberes
docentes, Ensino de enfermagem e Espaço não escolar); 03 privilegiaram a categoria de
formação inicial no curso de Pedagogia, abordando tema como Educação no campo,
Estágio supervisionado e Currículo; 01 na categoria de Inclusão, mais especificamente
voltada a inclusão digital, embora esse tema também tenha sido focalizado nas
categorias formação inicial e práticas pedagógicas e, 02 trabalhos vinculados à área de
História da Educação.
No tocante às metodologias utilizadas verifica-se uma predominância de estudos
de natureza qualitativa, sendo que apenas dois trabalhos indicam se tratar de uma
pesquisa quali-quantitativa. Dentre os trabalhos analisados há dois estudos com
enfoque (auto) biografico e um trabalho que desenvolve a abordagem no campo da
complexidade. Os instrumentos de coleta de dados variam quanto ao objeto de pesquisa
e abordagem teórico-metodológica, assim são enumeradas pesquisa bibliográfica e
documental, entrevistas semiestruturadas, aplicação de questionários, diário
(auto)biográfico, aplicação de questionário, história oral, dentre outros.
Quanto aos referenciais teóricos mais utilizados observamos que os trabalhos
apresentam marcadamente as contribuições de Libâneo; Garcia; Nóvoa; Lima; Pimenta
e Gauthier, estudiosos na área da educação. Também foram citados os estudos de
Certau e Edagar Morin por dois pesquisadores. Entre os autores mencionados como
base do referencial teórico dos trabalhos não se observa autores do campo do currículo,
muito embora esse tema tenha perpassado o objeto de algumas das pesquisas
analisadas.
Trazendo essas informações mais próximas do objetivo da nossa pesquisa é
possível identificar que algumas pesquisas que tomam como foco a formação inicial
apresentam interfaces com discussões do campo do currículo, particularmente dois
estudos em que as autoras tomam como objeto de análise a reformulação do Projeto
Pedagógico do curso de pedagogia.
No ano de 2014 foi identificado um total de 13 dissertações apresentadas no
Programa de Pós-graduação em Educação – POSEDUC/UERN. Dessas 13 dissertações, 07
delas (53,84%) foram identificadas na linha de pesquisa de Gestão e Política e 06
(46,15%) para a linha de pesquisa de Formação humana e desenvolvimento profissional.
Além disso, percebe-se que as dissertações assim como em 2013, apresentam uma
predominância em relação à abordagem das práticas pedagógicas (três trabalhos) e as
demais contemplam temas como inclusão, formação humana e formação inicial, muito
embora se observe o entrecruzamento entre diferentes temas de estudo. Quanto ao
aspecto metodológico, todos os trabalhos se caracterizam como estudos de cunho
qualitativo. Dentre esses estudos, 02 são (auto) biográficos. Com relação aos teóricos
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mais usados na linha de formação são: Passeggi; Freire; Josso; Saviani; Veiga; Souza;
Gatti. Não foi identificamos teóricos do campo do currículo, nem discussões diretas nas
dissertações. Duas dessas dissertações não foram possíveis de serem acessadas no site
do programa, tendo em vista que, o autor optou por não permitir que sua dissertação
ficasse disponível online por conter diversas informações pessoais. Todavia, essas
poderão ser analisadas posteriormente na biblioteca da Faculdade de Educação (FE) ou
na biblioteca do campo central.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar as produções acadêmicas da Linha de Pesquisa FORMAÇÃO HUMANA E
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE do Mestrado em Educação do Programa
de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da UERN no tocante aos objetos de estudo,
aos referenciais teórico-metodológicos e as possíveis interfaces com o campo do
currículo, tem possibilitado mapear as pesquisas desenvolvidas na Linha em foco no
período de 2013 a 2016, contribuindo para sistematizar informações sobre as temáticas
e enfoques teórico-metodológicos recorrentes nos estudos produzidos, bem como
analisar as interfaces entre os trabalhos desenvolvidos na linha de pesquisa em apreço
e os estudos do campo de formação de professores e do currículo.
Além disso, a leitura dos referenciais teóricos indicados possibilitou conhecer
outras pesquisas realizadas na área da educação, caracterizadas como estado da arte,
além de compreender a fundamental importância do levantamento e sistematização de
informações sobre um determinado campo ou área para uma melhor apropriação da
pesquisa.
Por fim, considerando ser esse um campo emergente, marcado pela
diversificação de tendências e abordagens teóricas e metodológicas e, em processo de
consolidação, conforme assinalam Lopes; Macedo (2002) e Moreira (2003), é que
advogamos a pertinência e relevância da presente pesquisa no intuito de fomentar o
debate sobre a produção acadêmica no Mestrado em Educação e quiçá possibilitar a
ampliação de novas frentes de estudo.
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A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO: Um estudo sobre a formação e atuação docente
Brena Kécia Andrade de Oliveira10
Bruno Gomes11

RESUMO: O presente estudo realizou-se em uma escola pública do ensino médio,
situada no município de Redenção\CE. Campo esse, que nos propomos a problematizar
a formação e atuação do docente que ministra a disciplina de sociologia, considerando
que o professor possui papel crucial para a constituição sólida do exercício da práxis
pelos estudantes. Compreendemos nessa perspectiva, que a formação docente
necessária para ser utilizada como instrumento de mediação dos fatores e fatos sociais
está associada predominantemente a licenciatura em sociologia, incluindo as
competências e habilidades a ela designada. Entretanto, é plausível pautar que a
sociologia é uma disciplina relativamente recente no currículo educacional,
apresentando-se como intermitente e devido a essa questão necessita ser legitimada na
escolarização por meio dos sentidos e contribuições à formação dos indivíduos. Por sua
vez, a atuação docente em pauta configura-se em relação ao estabelecimento da aula
em si, subsidiada por parâmetros como planejamento da prática profissional e
metodologia de ensino, tendo em vista que o quesito de problematização e de
estranhamento da realidade social deve estar intrínseco aos conteúdos ministrados. A
pertinência do estudo em cheque relaciona-se a ampliação dos horizontes da
componente curricular mencionada como subsídio de análise social e instrumento de
possíveis intervenções por meio da reflexividade. Portanto, detivemos como objetivos
principais da pesquisa, conhecer o perfil de formação acadêmica do profissional que
ministra a disciplina de sociologia e identificar que configuração metodológica se
estabelece nas respectivas aulas, considerando que há distinções entre os
direcionamentos da didática, que pode estar pautado tanto no caráter instrumental,
quanto crítico. Em relação ao aporte metodológico, é cabível mencionar que a
abordagem é qualitativa e se estabelece mediante estudo bibliográfico e empírico,
subsidiado por observações no campo da pesquisa e entrevista não estruturada
realizada com o docente de sociologia. Por sua vez, havendo acesso aos resultados da
pesquisa, é válido pautar que o professor responsável pela referida disciplina não possui
formação relacionada ao seu respectivo exercício docente, detendo, portanto,
graduação em história. No que concerne, ao estabelecimento da aula, a metodologia
empregada, caracteriza-se como expositiva e os conteúdos ministrados são interligados
a disciplina de história, não havendo análise sociológica sobre as temáticas. Com isso, é
fundamental que haja pesquisas nessa área, objetivando que a formação\prática
docente seja analisada, solidificada positivamente e caso necessário repensada, tendo
em vista que o professor está sempre em processo de construção\reconstrução.
Palavras-chave: Escola Pública, Disciplina de sociologia, Didática.
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INTRODUÇÃO
Inicialmente torna-se válido elucidar que o presente estudo é relacionado a
docência na disciplina de sociologia e aos parâmetros associados as respectivas aulas
ministradas, englobando desse modo, uma contextualização sobre a formação
acadêmica do professor que leciona a referida componente curricular e a dinâmica
presente em seu exercício profissional.
Com isso, consideramos que o docente que ministra a disciplina de sociologia
necessita deter formação superior específica na área para que possa trabalhar as
funcionalidades propostas pela componente curricular no cotidiano da escola de modo
adequado, possibilitando assim uma pratica educativa direcionada para a constituição
de indivíduos críticos, atuantes no meio social e fundamentados na reflexividade.
Nessa perspectiva, realizamos uma pesquisa científica, para que pudéssemos
conhecer o perfil acadêmico do professor que ministra a disciplina de sociologia e
identificar que configuração metodológica se estabelece em aula, como quesitos
interligados aos objetivos do estudo. Por sua vez, a presença da pesquisadora na escola
foi oportunizada mediante a realização da disciplina de estágio supervisionado do curso
de sociologia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB).
Considerando que para realizarmos um estudo científico necessita haver aportes
metodológicos, é pertinente mencionarmos que a pesquisa configura-se como
bibliográfica e empírica, contendo abordagem qualitativa e sendo composta pelos
métodos de entrevista não estruturada e observação no campo de estudo. Por sua vez,
o campo de estudo caracteriza-se como uma escola de ensino médio e de cunho público
situada no município de Redenção\CE.
Em relação a contribuição social, acreditamos que o estudo é pertinente para
ampliar os horizontes da disciplina em pauta, evidenciando concomitantemente as
contribuições que a mesma pode propiciar aos estudantes do ensino médio, e sua
respectiva indispensabilidade em uma sociedade que é permeada por relações desiguais
de poder, injustiças sociais e violências simbólicas.
No que concerne o interesse acadêmico da pesquisadora pelo estudo, é plausível
afirmar que exercício da pesquisa configura-se como um instrumento crucial para a
mesma, pois possibilita tanto conhecer a realidade educacional panorâmica alusiva a
docência em sociologia por intermédio das contextualizações teóricas, quanto a
oportuniza a inserção no futuro campo profissional, que tende a contribuir para a
reflexão sobre a póstera atuação educativa como professora de sociologia.
A DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA EM PAUTA
Considerando que o presente estudo é direcionado a promover
contextualizações sobre a formação docente do professor que ministra a disciplina de
sociologia e seu exercício em sala de aula, enquanto educador, é plausível que
realizemos de modo introdutório uma explanação acerca da sociologia como disciplina
no ensino médio, considerando que a referida componente curricular está inserida em
uma gama de problemáticas que interfere inclusive o interesse pela formação específica
em sociologia no ensino superior.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

42

Contudo, é oportuno pautar que a disciplina de sociologia se configura como
indispensável na educação básica, por suas respectivas funcionalidades e contribuições
que pode ofertar a formação humana\social dos educandos, como cidadãos e cidadãs,
pois é essencial que o sujeito, se configure como agente social subsidiado pela práxis
tanto no convívio escolar, quanto para além dos muros da escola.
No entanto, é inegável que a intermitência da referida componente curricular,
tende a propiciar prejuízos educacionais relacionados a mesma, pois engloba desde o
possível não entendimento por parte dos estudantes sobre seus reais sentidos, até a
compreensível ausência de indivíduos com a pretensão de licenciar-se em sociologia,
considerando que devido ao caráter intermitente que caracteriza a referida disciplina,
as possibilidades de estabilização profissional tendem a ser oscilantes.
É válido pautar nesse interim, que a sociologia trata-se de uma disciplina que
diferentemente das demais, detêm a necessidade de ser explicada sucessivamente em
relação a sua serventia para a formação dos estudantes e consequentemente a sua
respectiva utilidade para a sociedade, considerando que estamos inseridos em um
agrupamento social, que valoriza a mecanização acrítica. Com isso é oportuno
mencionar que:
Há cada vez mais pessoas para perguntar para que serve a Sociologia. De fato,
a Sociologia tem mais probabilidade de decepcionar ou de contrariar os
poderes do que cumprir sua função propriamente científica. Essa função não
é a de servir a algo, ou seja, a alguém. Pedir à Sociologia para servir a algo é
sempre um modo de lhe pedir para servir ao poder. Enquanto sua função
científica é compreender o mundo social, a começar pelos poderes; operação
que não é neutra socialmente e que preenche sem nenhuma dúvida uma
função social. Entre outras razões, porque não existe poder que não deva uma
parte – e não a menor delas – de sua eficácia ao desconhecimento dos
mecanismos que o fundam (BOURDIEU, 1980, p. 23-24).

Portanto, haja vista que a disciplina de sociologia na escola e suas respectivas
funcionalidades propostas estabelecem-se como uma “ameaça” a manutenção do
status quo, que via de regra pode ser caracterizado minimamente como injusto, é nítido
que os ataques políticos\ideológicos em relação a disciplina de sociologia na escola e a
“sucessiva” retirada da mesma da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um
mecanismo que visa condicionar os indivíduos sociais na situação de alienados. Com
isso, é necessário pautar que:
Se adotarmos uma perspectiva histórica do desenvolvimento e da
compreensão das intermitências da institucionalização da Sociologia na
educação e do modo como os documentos educacionais são formulados,
poderemos perceber que a institucionalização da Sociologia como disciplina
escolar está relacionado as concepções e ideologias de determinado tempo
político, mas também aos atores envolvidos e que possuem a capacidade de
gestar, intervir, influir, sugestionar nos espaços de decisões políticas e
construção dos textos oficiais. (ROWER, 2016, p. 91).

Ao analisarmos a citação disposta acima e pensarmos criticamente sobre as
relações desiguais de poder que estão postas na nossa sociedade de modo intrínseco,
compreendemos que vivemos em um meio social hierárquico não somente como
espaço de distinção econômica, mas também social, que concerne inclusive o direito de
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participação nas decisões políticas, que impactam todos os sujeitos que compõe o meio
social, seja direta e indiretamente.
No entanto, para que possamos nos enxergar na posição de sujeitos
“desfavorecidos”, é primordial o acesso à uma educação problematizadora, que instigue
os indivíduos a reflexão sobre as relações sociais, aos fatores e fatos que vivenciamos
cotidianamente e que tendem a ser caraterizados como “naturais”. Em conseguinte, é
essencial o reconhecimento que o sistema educacional se configura também como um
aparelho ideológico do Estado e devido a isso, é preciso considerar que as ações
realizadas nesse âmbito, são também compostas de intencionalidades.
Em nossa cultura política, o Estado, os governos ou os grupos técnicos,
políticos e intelectuais e, recentemente, até organizações privadas, definem
o que convêm à sociedade, às famílias e às escolas, aos profissionais,
sobretudo de educação básica. Este é o primeiro traço: pensar que toda
inovação social, cultural ou pedagógica será sempre iniciativa de um grupo
iluminado, modernizante, que antevê por onde devem avançar a sociedade e
os cidadãos e que prescreve como as instituições sociais têm de renovar-se e
atualizar-se. A história das reformas educacionais segue paralela à entrada de
novas equipes nos órgãos de decisão, que se julgam com a missão de elaborar
políticas de intervenção escolar. É um estilo que acredita que a inovação só
pode vir do alto, de fora das instituições escolares, feita e pensada para elas
e para seus profissionais, para que estes troquem por novos, como trocam de
camisa ou blusa, velhas fórmulas, currículos, processos e práticas. (ARROYO,
1999, p. 133).

Com isso, é cabível mencionar que embora a lei 11.684 promulgada em 2008,
tenha instituído a disciplina de sociologia como obrigatória no ensino médio, o atual
desgoverno, reformulou verticalmente o currículo educacional e aprovou a lei 13.415
de fevereiro de 2017, pondo em cheque novamente a possível ausência da sociologia
enquanto componente curricular. No entanto, é oportuno pontuar que as ausências e
presenças da sociologia na educação básica de nível secundário, possui relação com as
ideologias dos indivíduos que detêm o poder em um determinado período histórico.
CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A DOCÊNCIA EM SOCIOLOGIA
Para nos propormos a pôr em cheque a conjuntura que circunda a docência e as
respectivas discussões relativas a ela, é necessário considerar primeiramente a
especificidade docente ao qual iremos nos referir, considerando que embora o
professorado totalizante possua em seu cotidiano histórico problemáticas em comum,
como por exemplo a questão salarial, plano de carreira e condições de trabalho, há
também as especificidades que tangem cada disciplina curricular.
Nesse interim, pontuamos que as contextualizações referentes a docência que
aqui serão dispostas estão exclusivamente interligadas a disciplina de sociologia no
ensino secundário e público. Como já foi expressado anteriormente no decorrer do
presente texto, o campo empírico em que foi realizado o estudo em pauta, configura-se
como uma escola inserida nos parâmetros mencionados, situada geograficamente no
município de Redenção- CE.
Por sua vez, o contato com a respectiva escola referenciada que por questões
éticas da pesquisa não será disposta a sua nomenclatura, se estabeleceu mediante o
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cumprimento da disciplina de estágio supervisionado, que oportunizou a pesquisadora
em nota a estar tanto observando o cotidiano da escola em si, quanto a dinâmica
presente nas aulas de sociologia.
A presença na escola, englobou observação em relação a metodologia de ensino
empregada, conversas informais com os alunos da escola sobre a disciplina de sociologia
e concomitantemente com o professor da referida componente curricular, o que via de
regra não “somente” subsidiou as informações necessárias para a composição do estudo
aqui disposto, mas, também propiciou a auto reflexão da pesquisadora sobre o sua
futura ação educacional.
Nos remontando a exprimir os dados contextualizados adquiridos na pesquisa, é
válido afirmar que o referido professor em termos de formação acadêmica, não possui
graduação em sociologia, sendo formado por sua vez, em história, em uma faculdade
particular situada no Maciço de Baturité- CE e não detêm curso de pós graduação. É
válido expressar ainda, que o professor não realizou nenhum aperfeiçoamento
acadêmico na disciplina que leciona, mesmo estando acerca de dois anos a ministrando.
Desse modo, é pertinente mencionar que:
A formação do professor e das suas práticas na Educação Básica dependem
da compreensão de Ciências Sociais/Sociologia da agência formadora, do
campo das Ciências Sociais e do campo da Educação sobre a pertinência do
ensino de Sociologia nas escolas. Essa compreensão é materializada no modo
como a Disciplina é ou não inserida nos currículos. (SILVA, 2009, p. 15).

Por sua vez, o vínculo profissional estabelecido com a escola na qual está
atuando profissionalmente se estabeleceu por meio de seleção pública temporária,
sendo que esse referido vínculo é a primeira experiência de trabalho do mesmo
enquanto educador. O professor afirmou ainda, que após tentar inúmeros processos
seletivos para vagas destinadas a docentes de história, sem êxito, achou mais fácil
conseguir emprego para ministrar a disciplina de sociologia.
Com isso, é possível considerar que a disciplina de sociologia foi vislumbrada
nesse caso em específico como uma alternativa e não como uma escolha. Tendo em
vista que entre ficar desempregado ou atuar como professor de sociologia, o mesmo
optou por inserir-se em uma sala de aula para lecionar a disciplina em pauta, sem
propriedade dos conteúdos que seria necessário trabalhar.
A ação realizada e descrita no parágrafo anterior, tende a ocasionar inclusive
malefícios a legitimação da sociologia na educação básica, porque tanto prejudica o
possível entendimento por parte dos estudantes sobre as contribuições que a disciplina
de sociologia pode ofertar a sua própria formação, por meio de seus respectivos
conteúdos e abordagens, quanto acarretar que os referidos estudantes atuem como um
dos indivíduos acríticos a defender que a sociologia “não serve para nada”.
Por sua vez, a metodologia empregada pelo professor de sociologia nas suas
aulas, pode ser conceituada predominantemente como expositiva e em alguns
momentos dialogada, mas não problematizadora, considerando que os conteúdos são
apresentados aos estudantes de modo “superficial”, do ponto de vista que há
apresentação de um panorama sobre uma dada temática sem aprofundamento e
problematização sobre o determinado fato\fator.
É necessário pontuar ainda, que no período que a pesquisadora esteve presente
nas aulas do referido docente, por cerca de quatro meses, com frequência semanal, o
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mesmo utilizou prevalentemente o livro didático para subsidiar as suas aulas,
ministradas com base em fatos históricos, como o regime feudal por exemplo, sem
promover, contudo, uma análise sobre as relações de poder existentes no estágio
temporal, de modo exemplificado.
Desse modo, conforme nos assinala Gauthier (1998, p.6) “para ensinar é preciso
conhecer uma matéria, pois ensinar exige um conhecimento do conteúdo a ser
transmitido, visto que evidentemente, não se pode ensinar algo cujo conteúdo não se
domina”. Contudo, é cabível pautar que a educação não se configura exclusivamente
como algo que se possa reproduzir.
Portanto, é crucial nesse interim, relatar um fato ocorrido, durante uma das
aulas observadas, que pode ser caracterizado como o episódio que nos fez mais refletir
durante as observações na escola, enquanto estudante de sociologia, pesquisadora e
principalmente egressa de escola pública. Foi exatamente uma dinâmica que o referido
professor conduziu possivelmente com o intuito de conhecer a realidade
socioeconômica dos respetivos estudantes e partir disso conversar com a turma sobre
as perspectivas geradas.
O professor pediu para que todos os estudantes se posicionassem numa linha
reta, comprovando se estavam todos localizados igualmente e solicitou aos mesmos que
conforme as respostas das perguntas que se ele fizesse fossem positivas, poderiam
avançar dois passos. As perguntas eram sobre quem tinha acesso a internet em casa,
possuía transporte próprio e recebia mesada dos pais, por exemplo. Ao final da atividade
pudemos perceber a desigualdade de condições financeiras e sociais que havia entre os
estudantes, pois enquanto uns avançaram muitos passos, outros sequer saíram do lugar.
O docente, por sua vez, ao ter acesso ao resultado da dinâmica, falou sobre a
disparidade que há na sociedade, até mesmo dentro escola pública e como isso pode
repercutir nas performances de cada indivíduo. Porém, minutos após a realização da
referida dinâmica e de professar um “discurso” sobre o resultado, o mesmo se negou a
receber o trabalho de um estudante, porque estava manuscrito em folha de papel
comum, afirmando que só receberia digitalizado. O estudante pautado, dispôs mediante
a ação do professor o seguinte:
Eu não tenho computador e nem na serra que eu moro tem internet, também
não tenho como vir para Redenção fazer o trabalho aqui, só se for de
jumento. Tu não sabe macho, que só tem pau de arara vindo de lá a tarde e
tem que pagar quatro reais para vir e quatro para voltar. (sic).

Desse modo, é nítido que a teoria do professor nesse caso em específico, não se
efetivou na prática, ou seja, embora o mesmo tenha conhecimento sobre a disparidade
econômica e de acesso a determinadas ferramentas por parte de seus respectivos
alunos, proferiu uma exigência que inúmeros indivíduos não poderiam cumprir,
exatamente por ausência de recursos, ditos necessários. Com isso, é cabível considerar
que “é preciso também se preocupar com as condições gerais da educação, com as
condições de trabalho dos alunos em casa”, (DUBET, 2002, p.57).
Por sua vez, em relação aos métodos avaliativos realizados pelo professor de
sociologia para “avaliar” o conhecimento dos estudantes, é cabível expor que o mesmo
utilizou no período em que a pesquisadora presenciava-se no campo escolar, uma prova
objetiva para conceder-lhes uma das notas semestrais. Contudo, ao ter acesso a referida
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prova e aos respectivos conteúdos, foi possível conhecer que as indagações realizadas
estavam centralmente relacionada a questionamentos históricos.
A prova contava com opções de alternativas (a,b,c,d,e) e a resposta correta se
estabelecia de modo óbvio, sem necessitar no entanto, de uma reflexão minimamente
profunda do estudante para responde-la. É válido expor que uma das estudantes que
estava ao meu lado na sala de aula, ao receber a prova pronunciou que:
“Eu não entendo essas provas do professor A, mas ainda bem que a gente
prestando atenção no que a professora de história diz, dá para fazer uma
prova dessa daqui. É muito mamão com açúcar, a sociologia é muito fácil, por
isso sempre tiro nota boa sem nem estudar em casa”. (sic).

Contudo, acreditamos que a disciplina de sociologia e em conseguinte as
avaliações específicas da mesma, devem cumprir as suas funcionalidades, que é dentre
outros quesitos, promover o estranhamento e desnaturalização da realidade social
posta. Devido a essa questão uma prova com o direcionamento mencionado, tende a
não considerada a melhor abordagem para conhecer o nível de perspectivas que os
estudantes detêm sobre determinado fator. Com isso, é plausível citar que:
Estranhar e desnaturalizar são processos interligados, pois se estranhar é pôr
em evidência ao perguntar “Por quê? ”, desnaturalizar significa procurar
compreender as interpretações e explicações sobre as relações sociais de
modo não naturalizado, ou seja, compreender a historicidade dos fenômenos
sociais e compreendê-los como decorrentes das razões humanas, das ações
humanas, isto é, como produtos culturais-sociais. O estranhamento e a
desnaturalização recaem tanto sobre os fenômenos sociais como sobre as
explicações desses fenômenos, assim proporciona estados de suspensão de
saberes e procura por outras compreensões, em processos sempre
dinâmicos. (ROWER, 2015. p.19).

Portanto, embora estejamos apresentando um panorama sucinto sobre a
formação e atuação de um dado professor de sociologia, não podemos constatar que a
realidade observada e vivenciada nesse estudo apresenta-se na prática em toda escola
da educação básica secundária, e nem afirmar que há um tipo ideal para atuação em
sociologia, pois há diferentes particularidades que envolvem os contextos educacionais.
Porém, é válido pautar que:
Entendemos ser necessário romper com a concepção tecnicista de
aprendizagem que ainda sustenta nossas práticas de ensino. É preciso pautar
nossa atividade docente na compreensão da aprendizagem como ato coletivo
e contínuo, ir além da exposição metodológica restrita a exposição verbal e
os exercícios de fixação. Práticas orientadas para a atividade intelectual dos
alunos por meio da problematização, análise e confronto da experiência
social desses sujeitos com os conteúdos escolares, podem transformar a
rotina pedagógica em ação didática geradoras de desafios à aprendizagem,
em espaços de interação e livre expressão. (FARIAS, 2011, p.124).

Portanto, é plausível proferir que é necessário cotidianamente que o professor
se pense enquanto atuante na educação, se possível e necessário, utilize sua respectiva
reflexão para reformular suas práticas. Afinal, não podemos remontar a culpabilidade
das problemáticas sociais, exclusivamente ao sistema, sem ao menos tentar nos
enxergar. Na sociedade em que vivemos, cada ser social, possui a possibilidade de
contribuir com o outro e consequentemente com “mundo” e as aulas reflexivas
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possuem papel crucial para a referida contribuição, afinal, ela tem o “poder”, de acordar
as mentes adormecidas para enxergar as violências simbólicas existentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no estudo realizado, é cabível mencionar que o mesmo se estabeleceu
como demasiadamente importante tanto do ponto de vista de exercício e
aperfeiçoamento na realização da pesquisa, quanto pela perspectiva de reflexão como
futuros profissionais da área. O levantamento e leitura dos material bibliográfico
utilizado para fundamentação teórica da pesquisa, foi crucial para pensarmos o nosso
vir a ser na profissão de educadores.
Considerando o viés de atuação e o campo em si, podemos afirmar que o mesmo
estabeleceu-se como riquíssimo, para que pudéssemos vivenciar na “prática” os
impasses que circundam a sociologia enquanto disciplina curricular no ensino médio e
refletir concomitantemente sobre as possíveis saídas e ações didáticas que possam
contribuir para tornarmos a sociologia uma componente mais bem vista em meio aos
estudantes.
Portanto, compreendemos que torna-la mais contributiva no ideário dos jovens,
não significa única e exclusivamente trabalharmos na perspectiva de transferência do
saber acumulado de teorias sociológicas, por exemplo, mas de trazer a realidade que
está associada aos alunos para diálogo em sala de aula, tentando estimular os
estudantes a perceber os fatores intrínsecos que perpassa a nossa vida cotidiana por
meio de fatores e fatos sociais.
Desse modo, a teoria de Ianni, Boudieu, Marx e dos demais estudiosos, de modo
exemplificado, poderiam ser conhecidas espontaneamente por meio de apontamentos
e adequação com as vivências de cada indivíduo e\ou classe social. Nesse interim, é
sabido que a configuração metodológica empregada nas aulas é de total relevância para
que os resultados sejam atingidos, tendo em vista que no caso da disciplina de sociologia
um dos objetivos principais é a desnaturalização dos fenômenos postos.
Com isso, torna-se primordial que o educador possua formação específica na
área que leciona para que os conteúdos e abordagens tenha associação com as
diretrizes propostas pela componente curricular, pois desse modo, a possibilidade de
trabalho inadequado tende a ser reduzida, considerando que visões errôneas sobre
determinadas áreas de estudo, podem ocasionar ações acríticas na sociedade de modo
negativo.
Contudo, é pertinente pautar ainda que as sucessivas reformulações dos
sistemas educativos, não tendem a obter êxito de maneira positiva ao meio social, se
não pensarmos primeiramente na figura do professor e nos quesitos associados a ele.
Afinal, reformas são documentos que norteiam a prática educativa, mas é o professor
que atua no cotidiano escolar cotidianamente e por isso, a sua formação, ação e\ou
prática educativa, bem como o processo seletivo que o torna professor precisa ser
refletido para termos uma educação mais qualificada e desmistificadora das amarras
sociais.
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AS DISCIPLINAS DIDÁTICAS NA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES DE BIOLOGIA:
Estado da Arte das Publicações Brasileiras de teses e dissertações
Regina Lúcia Costa Augusto
Normandia de Farias Mesquita Medeiros

RESUMO: O artigo apresenta um estado da arte sobre as disciplinas didáticas e seus
currículos na formação inicial dos futuros professores licenciados em ciências biológicas
que atuam tanto no ensino fundamental, como no médio, objetivando evidenciar as
discussões e a contribuição da disciplina de didática nos atuais currículos dos cursos de
biologia. Fizemos um levantamento de teses e dissertações por meio da BDTD
(Biblioteca Brasileira digital de teses e dissertações), no período de 2010 até 2017, sobre
a formação inicial dos professores de biologia/ciências no Brasil. Para a realização do
artigo, foram feitas duas buscas: a primeira sobre a formação inicial e a segunda sobre
a didática e seu currículo. A categoria que destacamos foi a didática e suas contribuições
para a formação dos professores de biologia. Encontramos 3 trabalhos que tinham
cunho didático-pedagógico e que revelaram a didática sendo apresentada como um
instrumento necessário para a formação do professor. De acordo com o levantamento,
as licenciaturas de ciência biológicas ainda precisam (re) organizar e (re) pensar seus
currículos para que possam ser trabalhados de forma integrada, disciplinas específicas
e as disciplinas didático-pedagógicas, quebrando a dicotomia existente nos cursos de
licenciatura no Brasil. Os professores têm manifestado uma preocupação sobre a
problemática e isso os têm levado a discutirem possíveis mudanças e adequações nos
currículos.
Palavras-chaves: Didática. Formação de professores. Ensino. Biologia

INTRODUÇÃO
A formação inicial recebida pelos professores é essencial no desempenho de sua
função docente, uma vez que eles terão a responsabilidade, junto à escola, de contribuir
no processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Para isso, a didática pode trazer
a possibilidade de propiciar aos licenciados a base teórica e prática para que esses
ministrem aulas fazendo o uso coerente desses conhecimentos de forma dinâmica e
criativa.
A prática no ensino deve ser realizada de forma integrada e gradual, porém, não
é bem assim que acontece, de maneira geral, nos cursos de licenciatura os alunos só
vivenciam o cotidiano escolar por meio dos estágios que geralmente ocorrem nos
últimos anos.
Para Tardif (2002, p. 53) “ a prática pode ser vista como um processo de
aprendizagem por intermédio do qual os professores retraduzem sua formação e a
adaptam a profissão[...]”. A experiência provoca, assim, um efeito de retomada crítica
(retroalimentação) dos saberes adquiridos antes ou fora da prática profissional.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

50

Porém, as dificuldades que existem na formação, e na atuação dos professores,
nasceram de um modelo de educação antigo que priorizavam a formação técnica nos
cursos de licenciatura, fragmentando os conteúdos e separando os
componentes/currículos em áreas. O modelo tradicional, conhecido por “3+1”, se
mantem desde 1939, com a resolução nº 262/62 do CFE, que dispunha as matérias
pedagógicas para os cursos de licenciatura.
Então, mediante essa problemática na formação dos professores que reflete na
sua atuação, escolhemos pesquisar os futuros professores de biologia fazendo um
levantamento de teses e dissertações que tratem da disciplina de didática e suas
contribuições na formação desses profissionais.
O levantamento aqui feito colaborará com a futura dissertação desenvolvida na
pós-graduação da UERN em educação, onde a disciplina de didática também será
abordada no atual currículo do curso de Biologia da mesma universidade, a partir anos
de 2010 até 2017.
As pesquisas devem auxiliar na melhoria do processo de ensino trazendo à tona
a realidade da educação, como também possibilitando ao docente um novo caminho de
descobertas. Mesmo que o caminho não seja o mais fácil é pelo menos conhecido por
quem deve percorrê-lo. Elas devem ter o intuito de gerar novos conhecimentos e ideias,
isso acrescentará na formação e na prática daqueles que são os sujeitos envolvidos
nesse processo.
Caminhando juntos, o ensino e a pesquisa podem contribuir na melhoria do
ensino no Brasil e, possibilitará, ao docente, a construção de conhecimento e não
apenas a sua assimilação, por isso a pesquisa também deve ser inserida na formação
tanto inicial como continuada. Paulo Freire diz “ que não existe ensino sem pesquisa
nem pesquisa sem ensino. ” (FREIRE, 1996).
De que forma os professores de ciências biológicas estão sendo preparados?
Como tem sido tratada a didática nas aulas de formação docentes? Esses
questionamentos levam-nos a refletir na formação didático-pedagógica recebida pelos
professores e como isso interfere no processo de ensino e aprendizagem de Ciências e
Biologia no país.
Outro fator preocupante presente nos cursos de licenciaturas é que as
disciplinas pedagógicas estão justapostas às disciplinas de conteúdo específico, sem
haver um mínimo de articulação entre os dois universos (Pereira, 1996). Podemos até
perceber uma maior valorização das especificas. É óbvio que essas disciplinas devem ser
valorizadas, mas nunca em detrimento das didáticas, pois ambas são fundamentais na
formação do profissional.
Para Menezes (1986 apud DINIZ- PERREIRA,2006, P.59) “o licenciado é concebido
pela universidade, hoje, como um meio bacharel com tinturas de pedagogia”. As
universidades têm a responsabilidade de formar professores que precisam entender o
papel da didática na articulação da teoria com a prática em sala de aula, por esse motivo,
salientamos a necessidade de uma boa formação acadêmica tanto para os
conhecimentos didático-pedagógicos, como também os conhecimentos específicos, e
antes de tudo, vivendo ele mesmo enquanto aluno essa articulação e quebrando o
paradigma que nos incomoda há tanto tempo, pois, desde 1902, Émile Durkheim, já
avançava no conceito de teoria e prática, para fugir inutilidade da dicotomia (1993,
p.80).
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METODOLOGIA
Para a pesquisa bibliográfica chamada estado da arte, utilizamos como fonte a
biblioteca brasileira digital de Teses e Dissertações (BDTD), por considerar que os
trabalhos de pós-graduação são de qualidade, pelo meio acadêmico exigir um maior
rigor e profundidade nos temas apresentados nesses tipos de produções científicas.
Visamos fazer um levantamento para averiguar quais são os trabalhos que
abordavam o nosso objeto e quais os marcos teóricos utilizados, suas metodologias de
estudo, e como os trabalhos destacam a presença da dicotomia existente na formação
e prática docente.
O levantamento foi realizado em duas etapas: na primeira com o objetivo de
encontrar trabalhos sobre a formação de professores que envolvessem e discutissem a
disciplina didática e seu currículo. Encontramos 11 trabalhos, que falavam de métodos
e metodologias desenvolvidas por professores de biologia no Brasil, nenhum que falasse
diretamente da disciplina de didática na formação dos professores. A busca foi feita por
assunto, em 30 de outubro de 2017. As palavras encontradas nos resumos foram:
formação inicial, biologia e professores. Tivemos ainda trabalhos ligados à formação
inicial de professores de química e física, embora o nosso foco seja a didática na
formação dos futuros professores de biologia.
Na segunda etapa, a busca foi feita utilizando as palavras: didática, formação,
biologia e professores, ocorreu em 15 novembro de 2017. Não houve muita diferença
nos resultados em encontrados, porém a quantidade aumentou e apareceram os
mesmos trabalhos da primeira busca com acréscimo de outros. Foi disponibilizado um
número bastante significativo, 38 trabalhos, entre teses e dissertações, e as instituições
que mais alegaram publicações foram: UNESP, UFSM e UFSCAR. Os trabalhos foram
desenvolvidos na maioria de universidades públicas, onde achamos 10 teses e 28
dissertações.
Para a continuidade do trabalho proposto, foi separada uma amostra de 25
trabalhos de acordo com seus títulos e seus resumos apresentados, a partir dos anos de
2010 a 2017, de forma que pudéssemos construir um caminho didático com melhor
aproveitamento da pesquisa e, por meio desses grupos, fazer o levantamento
necessário das informações. A triagem resultou em 5 categorias de classificação:
1-Conhecimentos específicos;
2- Metodologias do trabalho docente;
3- Didática e suas contribuições na formação do professor;
4- O livro didático e modelo;
5- Narrativas históricas dos professores.
Soares (2000, p.04) num estado da arte é necessário considerar “ categorias que
identifiquem, em cada texto, e no conjunto deles, as facetas sobre as quais o fenômeno
vem sendo analisados”.
Dessas categorias a que vamos nos deter melhor através de uma leitura mais
completa, será a didática e suas contribuições na formação do professor de biologia em
virtude de ser o nosso objeto de estudo.
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Tabela com geral de resultados
Conhecimento específicos da biologia
Metodologias do ensino da biologia
Narrativas
Os livros didáticos
Didática e suas contribuições para a formação inicial dos professores
de biologia

5
10
1
6
3

Total de teses e dissertações pesquisadas

25

A DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE BIOLOGIA
A formação do professor perpassa por muitas variantes que devem ser
discutidas e analisadas para uma reflexão sobre docência e como ela é significativa para
a sociedade. Essa responsabilidade deve ser compartilhada com todos os indivíduos,
principalmente os que estão envolvidos nesse processo. NÓVOA (2009) nos leva a
reflexão sobre o que é ser considerado um bom profissional: aquele que tem
competências na trilogia consolidada no século XX, que deve ter sucesso, o professor
com saber (conhecimentos), saber-fazer (atitude) e saber-ser (capacidade).
Partindo dessa trilogia de competências discutida por Nóvoa, surge a partir dela,
os nossos próprios questionamentos. Os futuros professores estão sendo preparados a
partir de quais competências? As didáticas do curso de licenciatura Ciências Biológicas
podem contribuir para que esse profissional tenha essas competências? É frequente
ouvir as pessoas falarem assim: esse professor tem didática ou aquele não tem didática;
mas, porque a didática está associada a ser ou não bom professor?
O mesmo autor (NÓVOA, 2009, p. 28), diz que “é impossível definir um ‘bom
professor’, a não ser por listas intermináveis de competências, cuja simples enumeração
se torna insuportável”. Bem, concordamos com Nóvoa, contudo destaco que a formação
inicial do professor de biologia deve ter sua parcela de contribuição, pois deve trazer ao
futuro profissional algumas competências necessárias para ingressar na carreira. Porém,
a docência não é diferente das outras profissões, pois a medida que se tem mais
experiência, pode-se alcançar um melhor êxito no seu trabalho. Veja que é necessária
uma base, e essa vem dos conhecimentos aprendidos em sua formação inicial, sejam
específicos ou didáticos-pedagógicos, e é aí que a didática ajudará ao docente a colocar
em prática o saber-fazer que Nóvoa fala.
Vejamos algumas definições sobre a Didática. Berger (2008), sugere a Didática
como a “arte de ensinar”, como uma disciplina que fornece “receitas” sobre como
ensinar e agir em sala de aula ou como utilizar técnicas para dinamizar o ensino, resolver
problemas de disciplina, de desinteresse do aluno no cotidiano escolar. Isso, dentro da
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perspectiva do discente ao iniciar seu curso, pois na verdade não há uma receita, mas
sim um aprender contínuo e diário.
Pura (1989, p. 21) diferencia didática teórica e prática:
Didática teórica é aquela desenvolvida nos programas da disciplina, segundo
pressupostos científicos que visam à ação educativa, mas distanciada desta. São
pressupostos abstratos que se acumulam sobre o processo de ensino, na busca de tornálos mais eficientes. Didática prática é aquela vivenciada pelos professores nas escolas a
partir do trabalho prático em sala de aula, dentro da organização escolar, em relação
com as exigências sociais. Esta não tem por compromisso comprovar os elementos
teóricos estudados em livros ou experimentados em laboratórios, mas tem em vista o
aluno, seus interesses e necessidades práticas.
A Didática deve conviver com essa dupla feição teoria e prática, pela
responsabilidade social. (LIBÂNEO, 2010, apud ALBINO, 2014), discutem a importância
da Didática e as Didáticas específicas como um campo fundamental na formação dos
professores. Procuram instrumentalizar na perspectiva teórico e prática a atuação dos
docentes na escola e na sala de aula, envolvendo assim, as matérias de estudo como
instrumentos do trabalho do professor.
Espera-se que a didática faça a mediação
cultural e cognitiva entre as estruturas dos estudantes e os objetos do conhecimento,
razão pela qual o conceito nuclear didático é aprendizagem, que, por sua vez, é a razão
do ensino.
Com essas palavras eles expressam a verdadeira função da didática e a sua
importância no processo de ensino e aprendizagem, pois contribuirá na formação
docente. Para isso, a didática deve ser praticada, pois assim proporcionará a melhoria
do ensino, podendo trazer para atuação docente inovações e uma nova perspectiva de
se fazer educação, sem desconsiderar as dificuldades, mas tentando superá-las.
RESULTADOS
A pesquisa foi feita através da BDTD onde chegamos a um resultado de 38 teses
e dissertações publicadas a partir de 2010 a 2017. Em uma triagem qualitativa
eliminamos os trabalhos que não eram favoráveis ao nosso objeto de pesquisa. Foram
feitas as leituras dos resumos, e das apresentações, ao final obtivemos 25 publicações
colocadas em categorias, e finalmente criamos uma própria categoria para os trabalhos
que mais aproximavam do tema. No resultado final da pesquisa ficamos apenas com
três trabalhos (2 teses e uma dissertação). O período da pesquisa de dados se deu de
novembro a dezembro de 2017, visto que o nosso objetivo era fazer um levantamento
bibliográfico de trabalhos que tratassem das disciplinas didáticas e seus currículos para
a formação do professor de biologia com o interesse do autor para a colaboração na sua
dissertação.
Nos detemos na categoria didática da tabela abaixo, desses trabalhos fizemos
leituras das apresentações, resultados e discussões e alguns capítulos que mais se
encaixavam com o interesse da pesquisa. E por fim, analisamos os textos objetivo de
encontrar os marcos teóricos adotados e as dicotomias entre teoria e prática na
formação docente.
Em seguida discorreremos sobre cada trabalho encontrado segundo a tabela
abaixo.
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A didática e as suas contribuições para a formação dos professores de biologia
Tema
Titulação Acadêmica
A Representação Social de disciplinas didáticas – pedagógicas
no contexto da formação inicial docente: entremear dos Tese
saberes.
Coerência e Contradição: conteúdo e a forma do exercício da
Tese
docência de didática dos cursos de licenciatura.
A Biologia em sala de aula: um estudo de caso sobre as
Dissertação
modalidades didáticas, o professor e sua práxis.

Ano de defesa

2014
2014
2017

No levantamento encontramos os seguintes trabalhos: A Representação Social
de disciplinas didáticas-pedagógicas no contexto da formação inicial docente:
entremear dos saberes, Coerência e Contradição: conteúdo e a forma do exercício da
docência de didática dos cursos de licenciatura e A Biologia em sala de aula: um estudo
de caso sobre as modalidades didáticas, o professor e sua práxis conforme mostrado na
tabela acima. Nesses trabalhos encontramos como ponto em comum que eles discutem
a dicotomia entre teoria e prática e a importância das disciplinas didático-pedagógicas
para romper com esse paradigma da dicotomia nas licenciaturas.
No primeiro trabalho encontramos uma tese intitulada a representação social
de disciplinas didático-pedagógicas no contexto da formação inicial docente de (ALBINO,
2014) faz uma análise da representação social utilizando as representações sociais de
MOSCOVICI (2009) e JODELET (2001) como aporte metodológico e análise de conteúdo
de (BARDIM, 2011; FRANCO, 2007) trazendo a multidimensional (ROAZZI, 1995), e a
pesquisa do tipo quantiqualitativa. Esse tipo de pesquisa segundo os autores Ghedin e
Franco (2008, p.29) “não são estanques em si mesmas, mas devem ser conjugadas numa
abordagem quantiqualitativa para que os objetos de estudo na área da educação sejam
mais bem conhecidos”, portanto, Albino, Giovana Gomes faz uso dessa ideia na sua
pesquisa, usando uma abordagem qualitativa, e de igual modo a quantitativa uma
complementando a outra. Já no segundo trabalho Coerência e Contradição de
(RESCHKE, 2014) a metodologia foi construída na perspectiva qualitativa, de inspiração
etnográfica, com observações direta de sala de aula e entrevista semiestruturada com
seis professores sendo três de didática-organização do Trabalho Pedagógico e três de
Didática especifica que atuam nos cursos de Pedagogia e Biologia. Nesse trabalho o
objetivo é compreender como os docentes das disciplinas de Didática Geral e Didática
Especificas trabalham os alunos. Sua Fundamentação teórica foram os seguintes: Cunha
(1989, 1998), Pimenta (1998), Leite (1999), Anastasiou (1998), Balzar (1998), Masetto
(1998,2003), Morosini (2003), Pimenta e Anastasiou (2002), Veiga (1994), Castanho e
Veiga (2001), Zabalza (2004), Isaia e Bolzan (2009), esses encontrados no resumo e
também trabalhou com Tardif (2002) e Charlot (2006). Para SILVA (2017) em Biologia
em sala de aula: um estudo de caso sobre as modalidades didáticas, o professor e sua
práxis, ele escolheu trabalhar com um estudo de caso baseando-se nos conhecimentos
de Antônio Joaquim Severino, Antônio Carlos Gil, Robert K. Yin e Paulo Freire. Sua base
bibliográfica dessa dissertação foram os seguintes: Myrian Krasilchink (2000 e 2011),
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Nélio Bizzo (2004 e 2012), MARANDINO, SALLES & FERREIRA (2009), Marta Scarpato e
ANALTASIOU & ALVES (2009).
Os autores trazem as seguintes conotações, segundo Reschke (2014), a docência
universitária é feita de rupturas, continuidades e contradições em discurso e prática, e
a maioria dos docentes expressou preocupação com a relação entre a forma e o
conteúdo ministrado de suas disciplinas. Nesse trabalho, a formação do professor
“formador” tem influências na aprendizagem dos discentes e como eles aprendem e
lidam com as disciplinas didático-pedagógicas. Aqui, percebe-se uma preocupação dos
professores formadores dos cursos de licenciatura com seus alunos, levando-os a
refletirem sobre sua prática, e quais os efeitos positivos ou negativos dela no futuro
profissional deles, principalmente os professores que dão aulas de didática e outras
disciplinas pedagógicas. A tese é realizada em uma universidade privada e o foco é a
formação dos professores. Portanto é significativa a relevância que o trabalho tem no
que diz respeito aos professores universitários e como aprendem sua docência.
Abordando a superação da dicotomia, por meio de uma visão da prática do ensino com
cunho social servindo para formar novas gerações, empreendendo mudanças no
cotidiano de ensinar e aprender. O trabalho também destaca a importância da pesquisa
para a formação desse professor e dos seus alunos.
Já a ideia central de (ALBINO, 2014, p.8) “é que por meio das disciplinas didáticopedagógicas é que se pode formar um ‘bom professor’, aquele que reúne
conhecimentos e atributos necessários ao pleno desenvolvimento da docência
envolvendo nisto capacidades e características que demarcam sentido na
profissionalização”. Veja que ele ressalta a importância na formação do docente tanto
nos conhecimentos didáticos-pedagógicos, como também os conhecimentos
específicos. Embora a sua tese enfatize as representações sociais de disciplinas Didáticopedagógicas no contexto da formação inicial, o autor não exalta os conhecimentos
didáticos, mas salienta a importância deste na formação e na atuação do futuro
professor. Para ALBINO (2014) é através do processo formativo e das experiências
vivenciadas que qualidades e capacidades tornam-se singular no pleno procedimento
profissional. Ele ingressa no universo da dicotomia existente no âmbito das
licenciaturas, discutindo o paradigma existente entre teoria versus prática, encontrados
entre as disciplinas didático-pedagógicas e as disciplinas especificas da área. É
importante destacar que defendemos também essa ideia. O locus da pesquisa foi
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em vários
cursos na área da licenciatura, sendo os cursos presenciais.
Então, os autores ALBINO (2014) e RESCHKE (2014) em suas teses falam e
discutem a importância das disciplinas didático-pedagógicas na formação do professor.
Na representação social por meio dessas disciplinas para a profissionalização docente
foram contemplados vários cursos, inclusive a biologia. Já em coerência e contradição
a formação docente nas disciplinas didáticas em dois cursos de licenciatura, em
pedagogia e em biologia, ambos têm como foco os professores universitários dessas
disciplinas e como os professores discutem a maneira de como seus alunos apreendem,
assumem e se envolvem nas disciplinas didático-pedagógica, realizadas em lócus
diferentes, trazem a mesma ideologia crítica do assunto. Para finalizarmos temos ainda
o trabalho que retrata diretamente da atuação dos professores de biologia no Ensino
Básico, realizado e defendido por SILVA em 2017, sendo assim o mais recente dos três.
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Na dissertação de (SILVA, 2017), a única dissertação encontrada nessa pesquisa,
ele argumenta que o ensino de biologia enfrenta alguns problemas de âmbito
pedagógico em relação ao processo de prática do professor, nesse trabalho as
modalidades didáticas na intervenção no ensino da biologia entram como uma
alternativa para melhorar as aulas, faz uma crítica ao atual ensino, e na forma com são
ministradas as aulas, como também a falta de condições estruturais das escolas de
ensino médio, o locus dessa pesquisa foi uma escola pública do Estado de São Paulo. O
trabalho também traz a discussão da separação entre teoria e a prática como nos outros,
só que aqui é mostrado a importância da relação direta entre os conteúdos pedagógicos
e os específicos no desempenho do professor em sua atuação.
SILVA (2017), percebe a importância de olhar ás práticas em sala de aula e como
essas podem fazer uma diferença na formação humana utilizando as modalidades
didáticas como um diferencial para que o professor de Biologia aprimore seu ensino.
Então, como esses profissionais terão essa atitude, se na sua formação inicial não
tiverem percebido a incumbência da Didática na sua prática docente? As modalidades
didáticas servem como estratégias para melhorar o ensino, mas os docentes precisam
primeiro conhecê-las e saber utilizá-las, e isso só ocorrerá através do conhecimentos
didático-pedagógicos e sua prática cotidiana em sala.
Portanto, os três trabalhos argumentam a dicotomia entre teoria e prática na
formação dos professores de biologia com relação a separação das disciplinas
especificas didático-pedagógicas oferecidas pelos cursos de licenciatura, dificultando a
prática docente e o processo de ensino e aprendizagem. Silva com os modelos didáticos
no Ensino Médio, Albino e Reschke pesquisam a Didática na formação do professor
universitário e os reflexos das suas condutas didáticas para a carreira dos futuros
professores. Então para eles a didática deve contribuir com a melhoria no processo de
ensino e aprendizagem, pois ela é a “ a arte de ensinar. ”
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento bibliográfico que foi encontrado possibilitou destacar aspectos
dos assuntos que devem ser vistos como forma de cooperar com pesquisas futuras,
como por exemplo a dissertação que será desenvolvida no programa de pós-graduação
em Educação da UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte) e também a
análise dessas contribuições por parte dos profissionais da educação permitindo a eles
uma re (construção) do conhecimento de sobre “saber-fazer” da sua prática.
Considerando que a didática sofre suas modificações para atender as
necessidades uma sociedade dinâmica que precisa de uma escola também dinâmica,
pois é feita para pessoas, por pessoas, com o intuito de socializar por meio do
conhecimento. Assim, nesse início de século, a escola precisa ter uma aprendizagem
mais reflexiva e participativa que é: “aprender a aprender”, tendo sua centralidade no
aluno como sujeito, não mais como um ser historicamente situado, portador de um
conhecimento que adquire na prática laboral, mas um sujeito intelectualmente ativo,
criativo, produtivo, capaz de dominar os processos de aprender (MARTINS, 2008).
O estudo nos levou ao conhecimento sobre que tipo de pesquisa está sendo
produzida em teses e dissertações divulgadas na BDTD. Mesmo assim, o número de
trabalhos encontrados foram apenas três que discutiam a didática na formação inicial
dos professores de biologia.
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De acordo com o levantamento, as licenciaturas de ciências biológicas ainda
precisam (re) organizar e (re) pensar seus currículos para que possam ser trabalhados
de forma integrada disciplinas específicas e as disciplinas didático-pedagógico,
quebrando a dicotomia existente nos cursos de licenciatura no Brasil. Os professores
têm manifestado uma preocupação sobre a problemática e isso os têm levado a
discutirem possíveis mudanças e adequações nos currículos.
A revisão feita do estado da arte sobre a didática na formação dos professores,
sugere que a situação dos trabalhos nessa linha de pesquisa permanece sem muitas
alterações em relação aos anos anteriores. Encontramos mais trabalhos nas áreas de
conhecimentos específicos do que pedagógicos. Os trabalhos que mais se destacaram
foram metodologias do ensino da biologia, a análise dos livros didáticos. Já os trabalhos
que falavam da didática salientavam a importância da disciplina na formação inicial
desses professores.
Ainda na área de formação apareceram dois trabalhos com a temática a
formação de professores e o Programa Institucional Bolsas Iniciação à Docência (PIBID),
um falava sobre as contribuições do programa e o outro como o PIBID atua sendo um
elemento de construção nos saberes pedagógicos, e por fim, apenas um trabalho de
narrativa autobiográfica.
CONCLUSÃO
Salientamos que, os trabalhos pesquisados para o artigo dão ênfase na didática
e sua contribuição no processo de formação dos futuros professores, sendo necessário
que o currículo dos cursos de ciências biológicas ofertados nas universidades brasileiras,
tanto as públicas, como particulares, sejam (re) pensados e adaptados à realidade, se
ainda não foram. De forma que o paradigma da dicotomia entre teoria e prática no
ensino sejam quebradas, para que os conhecimentos específicos e didático-pedagógicos
adquiridos durante a licenciatura possam vir a ser vivenciados não apenas em um ano
de estágio, mas progressivamente durante todo o curso de licenciatura em Ciências
Biológicas, de forma que os alunos terão mais segurança por estarem inteirados do seu
futuro ambiente de trabalho e com mais chances de ter contato com outros
profissionais mais experientes. Proporcionando a esses futuros professores uma
formação próxima da prática com uma visão mais realista da sua função.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: Reflexão crítica e
perspectivas de mudanças
Adriana Oliveira Dutra12
Joceilma Ferreira Dantas de Oliveira13
Micharlane de Oliveira Dutra14
RESUMO: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação continuada dos
profissionais da educação e suas perspectivas de mudança. Além disso, consideramos
importante discutirmos o contexto atual da educação, tendo em vista que a formação
do professor na atualidade deve está sintonizada com a realidade da sociedade da
informação e da comunicação, cuja mesma traz novas exigências para a ação docente,
vale ressaltar que o papel do professor está intimamente ligado ao papel social na vida
dos sujeitos e que muitos cursos de formação são oferecidos gratuitamente, com vistas
a melhorar a qualidade da educação. Desse modo, compreendemos que o profissional
da educação deve buscar atualizar-se, uma vez que muitas transformações ocorrem no
decorrer dos anos, a inovação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), por
exemplo. Percebe-se que ainda há muitos desafios nesse campo, um desses é à
resistência de alguns professores. E nos questionamos: Por quais motivos profissionais
da educação não buscam aprimorar seus conhecimentos? Visando aprofundar nossos
estudos, a pesquisa é de caráter bibliográfico, tendo como fonte teórica: Freire (1996)
Perrenoud (1999) Bona (2008) entre outros. De natureza qualitativa, visando assim,
aprofundar conhecimentos relevantes a respeito do professor, o qual tem por função
formar cidadãos críticos reflexivos, capazes de lutar por seus ideais. Portanto, este
trabalho é relevante, uma vez que está associado a reflexões inerentes ao exercício da
docência. Buscamos conhecer um breve percurso histórico da educação, por
conseguinte, discutiremos a respeito da formação continuada de professores, refletindo
criticamente sobre os desafios e avanços e por fim, a perspectiva de mudança necessária
a nossa prática educativa cotidiana.
Palavras-chave: Formação Continuada. Perspectivas. Profissionais da Educação.
INTRODUÇÃO
A educação no Brasil passou por muitas transformações ao longo do tempo, a
primeira forma de divulgar a educação, foi empregada pelos jesuítas que chegaram ao
Brasil em 1549, entretanto, tinham por objetivo realizar atividades evangelizadoras, na
condição de mestres, após serem expulsos, foram empregados outros trabalhos, até a
regulamentação atual da formação e carreira docente.
Assim, pretendemos discutir a importância da formação continuada dos
profissionais da educação, tendo em vista, a importância de conhecermos marcos
12
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histórico, o contexto atual e discutirmos perspectivas recorrentes a mudanças
necessárias à prática docente, tendo em vista que estamos inseridos na sociedade da
informação da comunicação, trazendo assim exigências dos processos formativos e
qualificação de serviços para melhorar a qualidade da educação.
São muitos os desafios que repercutem no âmbito da educação, no século XX a
formação do professor exigida se dava no curso normal, isto é, ensino médio, após a LDB
de 1996, muitas mudanças ocorreram, por exemplo, a exigência de um curso superior,
e as transformações acontece continuamente, sendo necessário ampliar as
competências profissionais, uma vez que lidamos com uma diversidade de informação
que norteia o conhecimento, por exemplo, as novas tecnologias da informação e
comunicação estão cada vez mais presentes.
Entendemos, ainda, que muitos professores apresentam resistências para
atualizar-se, fazer novos cursos de aperfeiçoamento. Mas, nos questionamos, por quê?
Muitas vezes, estão acomodados, se limitando a ampliar seu potencial, inclusive,
aperfeiçoamento da prática na sala de aula, é do conhecimento de todos que muitos
cursos são oferecidos gratuitamente para professores da rede pública, no entanto, parte
destes profissionais resiste.
Consideramos que a referida pesquisa contribui para uma análise crítica,
oferecendo novas possibilidades para dialogarmos. Nesse sentido, temos como objetivo
refletir sobre a formação continuada dos profissionais da educação e suas perspectivas
de mudança. Para tanto, conheceremos um breve percurso histórico da educação, em
seguida, discutiremos a respeito da formação continuada de professores, refletindo
criticamente sobre os desafios e avanços e por fim, a perspectiva de mudança necessária
a nossa prática cotidiana.
METODOLOGIA
O trabalho consiste em discutirmos pontos relevantes sobre a formação
continuada de professores, com vistas, a pensar em novas perspectivas. Assim, nossa
pesquisa é bibliográfica, de natureza qualitativa, pois, nos deteremos a refletir, discutir
e contribuir com novas ideais a respeito do tema, de abordagem dialética, pois
dialogaremos sob o olhar do profissional que queremos construir para o futuro.
Diante disso, nos questionamos, por que profissionais da educação apresentam
resistência para dar continuidade à formação? Por conseguinte, nosso objetivo é refletir
sobre a formação continuada dos profissionais da educação e suas perspectivas de
mudança. Buscamos aporte teórico em Libâneo (2000) Bona (2008) Perrenoud (1999)
Freire (1996) Tardif (2007).
A fim de melhor explicitação do tema, dialogaremos um pouco sobre a história
do profissional docente, bem como sua formação continuada, e expectativas de
mudança, com intuito de promover uma discussão na qual seja possível embasar novas
possibilidades.
PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
De acordo com a história da educação no Brasil, os primeiros educadores foram
os padres Jesuítas da Companhia de Jesus, contudo, os mesmos tinham propósito de
evangelizar de propagar a fé cristã, eles ensinavam tanto aos filhos dos colonos, como
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aos gentios15. Após a expulsão dos padres Jesuítas, foi instituído modelo de aulas
régias16, isto é, os professores passam a dar aulas particulares, o ensino na colônia fica
a cargo de um pequeno número de docentes.
Esse trabalho persiste até o período imperial. Uma mudança aconteceu com a
promulgação do Ato Adicional de 183417, o qual determina, no teor do Art. 10, que as
Assembleias Provinciais devem nomear cargos públicos, inclusive pagar aos professores
seus respectivos salários, com as mudanças ocorridas, o termo mestre se referia aquele
responsável pela instrução primária, já o professor era entendido como aquele que
ministrava aulas de gramática latina, filosofia e letras. Esses termos permanecem até a
República, depois o conceito de ensino introduz novas perspectivas, ensino pautado na
memorização e correção por meio de castigos físicos, quando a criança não memorizava.
A partir das ideias de Jonh Dewey pequenas mudanças passam a acontecer,
apesar do professor ser o centro da relação de ensino, nota-se que o aluno é visto como
um sujeito importante, desse modo, muitas escolas começaram a ser criadas e a
formação passa a fazer parte de importantes discussões, influenciadas por intelectuais
da educação, é tanto, que surgiu o movimento da escola nova, na década de 30 do
século XX um grupo de intelectuais, cujos nomes são: Fernando de Azevedo, Anísio
Teixeira e Lourenço Filho preocupados com questões da educação, juntamente com
mais vinte e três, publicaram o manifesto dos pioneiros da Educação Nova.
A formação de professores continuava a acontecer, evidente que lentamente, a
partir de 1931 foi exigido formação no ensino secundário, 1939 o governo federal
estabeleceu o padrão de professores secundários, 1946 foi publicado lei orgânica do
ensino normal, somente na década de 60 criou-se cursos de licenciatura curta para
formação de professores, 1961 publicou-se a primeira LDB, Lei 4. 024 de 20 de dezembro
de 1961, nesse mesmo ano o Conselho Federal de Educação (CFE) estabelece o currículo
mínimo para o curso de pedagogia, 1968 criou-se a reforma universitária, possibilitando
habilitação para o magistério, em 1971 foi publicada a LDB 5.692, de 11 de agosto de
1971, que reformulava o ensino e estabelece a formação dada em escolas normais,
possibilitando habilitação para quem se formasse no magistério teria direito a lecionar
de 1ª a 4ª série,
Em 1996 publicada a LDB 9.394/96. Instituiu-se a exigência de nível superior para
professores da educação básica, 1997 inicia-se uma disputa entre os institutos
Superiores de Educação, as Escolas Normais Superiores e os cursos de pedagogia. Em
2003 o Conselho Nacional de educação (CNE) publica resolução confirmando
obrigatoriedade do diploma em nível superior para docência na Educação Infantil e
séries iniciais. E 2006 publicadas as Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia e as
Diretrizes para formação de professores de 1º a 5º ano, Educação Infantil e Ensino
Médio na Modalidade Normal e EJA.
A partir de todos os acontecimentos ocorridos entre 1549 até os dias atuais,
compreendemos que as mudanças aconteceram a passos lentos, porém, construtivos,
15

Segundo Botelho (2008, p. 92), gentio é o mesmo que indígena, assim chamado por ser considerado
pagão ou idólatra.
16
As aulas régias, instituídas pelo decreto régio de Portugal de 1759, passam a ser denominadas de aulas
avulsas após a Proclamação da Independência do Brasil, em 1822.
17
A decretação do Ato Adicional de 6 de agosto de 1834, alterando a Constituição Política do império do
Brasil de 1824 após a abdicação de D. Pedro I, resultou da vitória das forças descentralizadoras,
dominantes no setor político brasileiro, sendo introduzido o fracionamento do ensino e a dualidade do
sistema: o federal e o provincial.
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atualmente, já é possível perceber que formação profissional é resultado de constantes
lutas em prol de um ensino de qualidade, ancorado nesse contexto, entendemos que
precisamos cada vez mais buscar aperfeiçoar nossa teoria para melhorar a prática, a
sociedade da informação e da comunicação, expressa um conjunto de mudanças, assim
a inovação tecnológica deve fazer parte da nossa prática, propostas diversificadas são
essenciais para reverter o quadro da educação no Brasil, para isso, a formação
continuada direciona e amplia nossas atividades de ensino, pois estamos inseridos na
sociedade do conhecimento que exige mais do professor.
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES, REFLETINDO CRITICAMENTE SOBRE OS
DESAFIOS E AVANÇOS
Muitos desafios surgem constantemente, percebemos que o profissional da
educação cada vez mais precisa adquirir competências para inovar sua prática em sala
de aula, o ensino atual não se resume apenas a transmitir conteúdos, desse modo, as
mudanças que ocorrem praticamente exigem formação continuada, e a formação inicial
acaba se tornando insuficiente. (PERRENOUD, 1999, p. 10) “As condições e os contextos
de ensino evoluem cada vez mais depressa, fazendo com que seja impossível viver com
as aquisições de uma formação inicial que rapidamente se torna obsoleta (...)”.
Entendemos a necessidade de juntos refletirmos e construirmos uma prática docente
crítica reflexiva, fomentando novos horizontes.
Nessa perspectiva, a formação continuada acontece no decorrer de nossa vida,
a busca pelo conhecimento continuamente, consequentemente, construindo novos
saberes e proporcionando um ensino de qualidade, no qual o processo de ensino
aprendizagem entre alunos e professores seja significativo, para isso, é oferecido cursos
para esses profissionais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação a Lei 9394/96 em seu
TÍTULO VI que trata dos profissionais da Educação em seu Art. 63º determina que:
Os institutos superiores de educação manterão:
III programas de educação continuada para os profissionais de
educação dos diversos níveis.
Art. 67º. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos
estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
II aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
V- período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluindo
na carga de trabalho;

A partir da LDB compreendemos que em um de seus artigos, enfatiza a proposta
de cursos de formação continuada, valorizando o profissional para que o mesmo
aperfeiçoe cada vez mais sua prática em sala de aula. Para alguns que estão em sala de
aula e ainda não possui graduação, o governo criou um programa denominado PARFOR,
o qual oportuniza o professor ingressar no curso superior e se formar na área a qual ele
atua, também é oferecido especializações, cursos de aperfeiçoamento entre outros.
A formação é uma preparação para exercitar sua função, de forma mais flexível,
com mais domínio, não apenas o domínio de conteúdo, mas autonomia para refletir em
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novas estratégias eficientes, que incentivem o aluno sentir vontade de voltar à sala de
aula no outro dia.
A formação dos professores se configura preocupação central nesse
sentido. Mais do que instruir, eles devem educar, entendendo a
educação como a preparação para o exercício consciente da cidadania
que se faz atuando politicamente na transformação social. O problema
é que grande parte dos professores tem como principal orientação o
domínio do conteúdo e das técnicas, restringindo sua função ao
cumprimento do programa de ensino (BONA, 2008, p.7).

Conforme Bona, muitos professores consideram o domínio de conteúdo e as
técnicas de ensino suficientes, no entanto, as mudanças não param de acontecer, pois,
estamos vivendo em uma sociedade caracterizada de crescente informação global, o
perfil dos alunos já não é o mesmo se compararmos há alguns anos, e essa sociedade
trazem novas exigências para a ação docente, tendo em vista que o professor possui um
papel muito importante na vida dos alunos, pois, ele está na sala de aula formando
cidadãos e é preciso pensar em novas perspectivas, para criar, modificar, integrar,
interagir e pensar no ensino mais dinâmico e produtivo, posteriormente os alunos terão
avanços.
Evidente, que os desafios são muitos, pois não é fácil estudar, dedicar tempo
para pesquisar, por vezes, sacrificar aquele passeio, ou dormir mais tarde planejando,
rever práticas que não deram certo, enfim, fazer uma autoavaliação, é um processo de
construção de identidade social necessário que agrega novas competências,
impulsionadas pelas experiências formativas. (FREIRE, 1996, p. 29) “não há ensino sem
pesquisa e pesquisa sem ensino”. Compreendemos, a importância da formação
contínua, de buscar, conhecer e trilhar por novos caminhos, é um compromisso conosco
e com o outro.
O professor sempre terá que lidar com novos desafios, pois a cada dia a geração
atual passa por constantes transformações, que causam muito impacto na prática
educativa, caso, o educador não esteja preparado para discorrer com autonomia, sua
prática ficará comprometida, nesse sentido, concordamos que a formação continuada é
um aliado, cujo mesmo, promove mais segurança, mais conhecimento, posteriormente,
melhor desempenho na sala de aula tanto no processo de ensino aprendizagem do
aluno, como satisfação do profissional.
Quando há bom senso do professor, consequentemente existe um elo de união
entre professor e aluno, de modo, que os avanços passam a ser notáveis, pois a escola
possui função preponderante na vida desses estudantes, assim sendo, o professor é o
principal instrumento para formação do cidadão. Vale ressaltar que a coletividade entre
professores pode ser um aliado para realização de um trabalho mais consistente, pois
as relações interpessoais se configuram em metas a ser alcançadas.
Um dos desafios também é a baixa remuneração dos profissionais da educação,
sabemos que é notável a desvalorização, contudo, esse fator não pode e nem deve
interferir no desempenho do nosso trabalho, pois os alunos precisam desenvolver nos
aspectos sociais, cognitivos, afetivos, culturais entre outros, pois somos os principais
responsáveis.
Sem dúvida um dos maiores desafios é a resistência dos profissionais da
educação dar continuidade à formação, para muitos a graduação é suficiente, ou ainda
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uma pós-graduação, no entanto, a formação docente verdadeira faz parte do exercício
da criticidade, da autoavaliação, ou seja, refletir sobre nossa própria prática, nossas
atitudes, nosso empenho, planejamento entre outras ações.
PERSPECTIVA DE MUDANÇA
Sabemos que não é fácil lidar com o novo, pois em muitas situações nos
acomodamos e consideramos suficiente nossa formação, por vezes, o livro didático
acaba sendo um dos principais recursos e/ou ainda único recurso. Desse modo, pensar
em novas perspectivas é entender que somos seres inacabados, como enfatiza Freire, é
buscar aprender mais, para aprimorar a prática.
Nesse contexto (FREIRE, 1996, p. 22) “a reflexão crítica sobre a prática se torna
uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá, blá, blá
e a prática, ativismo”. Somos pessoas que nos formamos ao formar o outro, como diz
FREIRE (1996, p. 23) “Não há docência sem discência” e “quem ensina aprende ao
ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Nesse contexto, acontece uma troca de
ideias, ou seja, o compartilhamento de saberes, que ocorre por meio do processo de
ensino aprendizagem.
O professor tem a missão de avaliar como seu aluno está, quais dificuldades,
avanços, mas, avaliar não é fácil. Weisz (2006, p. 95) enfatiza que: “avaliar a
aprendizagem do aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino
deve ser planejado e replanejado em função das aprendizagens conquistadas ou não”.
Diante disso, percebemos que quando avaliamos nossos alunos, estamos
consequentemente nos avaliando.
Sobre as competências profissionais do professor, Tardif (2007, p. 223) diz que
elas estão: “[...] ligadas às suas capacidades de racionalizar sua própria prática, de
criticá-la, de revisá-la, de objetiva-la, buscando fundamentá-la em razões de agir”. E
para tal autonomia, é necessário amadurecimento, experiência, isto é, aperfeiçoamento
a partir de novos desafios, os quais nos encorajam a realizar uma autoavaliação.
Desse modo, Weisz (2006, p. 54) a nossa prática não ocorre por meio de “[...]
receitas prontas para serem aplicadas a qualquer grupo de alunos: o professor, diante
de cada situação, precisará refletir para encontrar suas próprias soluções e tomar
decisões [...]”. Segundo a explicitação, precisamos inovar, caso necessário, mudar e
pensar novas perspectivas, não apenas imaginar, mas agir. Pois, não existe um modelo
“pronto”, mas possibilidades de usarmos nossa imaginação e fazer diferença em nossa
prática cotidiana. Muitos são os empecilhos que nos deparamos, inclusive, o medo de
dar “errado”, isso acontece por estarmos tão condicionados a uma metodologia
tecnicista que o novo, pode causar receio.
Não faz sentido, adotar novas metodologias sem estar preparados, por exemplo,
levar para sala de aula alguma inovação, na qual o próprio professor não está seguro.
Por isso, que o planejamento é um dos principais aspectos a ser considerados, uma vez
que é possível nos prepararmos antes de ir à sala de aula. Os alunos anseiam por um
ensino inovador, entende-se esse posicionamento, pelo fato do grande avanço
tecnológico que faz parte do dia a dia das crianças e jovens.
As perspectivas de mudança deve fazer parte da formação docente, uma vez que
somos agentes transformadores, que temos uma missão muito importante e marcante
na vida desses pequenos, quanto mais experiências adquirirmos, melhor
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desempenharemos nosso saber fazer, não se trata de decorar fórmulas, levar para sala
de aula modelos prontos, porque exige algo muito além. A educação atual nos remete
a desenvolver aulas contextualizadas, na qual são possíveis alunos e professores
dialogarem, resolver situações problemas, aprender e ensinar durante os momentos de
descobertas.
Paulo Freire enfatiza a importância de o professor compreender que somos seres
inacabados, ter essa consciência é um passo significativo para agirmos, refletirmos sobre
o fato de que enquanto houver vida, haverá inacabamento, e a mudança faz parte de
nossa vida, principalmente na área profissional, pois se trata de indivíduos que
“dependem” da nossa ação, do nosso suporte, evidente que aprendemos ao ensinar,
entretanto, temos a responsabilidade de planejar, de organizar as aulas, existe um
público que aguarda ansiosamente nossa aula, nesse momento, precisamos oferecer o
nosso melhor.
O aluno gosta de estudar, se prepara, compra o material e quer encontrar algo
interessante, afinal, está condicionado passar quatro horas na sala de aula sentado e
“assistindo” aulas tradicionais não é fácil, pois, eles já trazem uma bagagem grande de
conhecimento, desejam compartilhar, participar, a maioria gosta e sabe manusear os
recursos tecnológicos, então, a tecnologia pode e deve ser inserida na nossa prática.
Programas gratuitos como o E- PROINFO, oferecido pelo governo, auxilia o
educador utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na sala de aula,
não é vergonhoso reconhecer que precisamos de aperfeiçoamento, formação contínua,
ao contrário, é uma atitude admirável.
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um programa que
foi criado em 2012, com intuito de aprimorar a prática do alfabetizador, tendo em vista
o grande índice do fracasso escolar, reprovação e o fato dos alunos chegarem no 5º sem
conseguir ser alfabetizado. O programa começou ser realizado em 2013, surgiu com
intuito de oferecer subsídios com base na teoria e prática aos professores
alfabetizadores do ciclo de alfabetização (1º ao 3º ano do ensino fundamental), além da
formação, os professores recebem certificados.
O PARFOR é também um programa que tem por objetivo oferecer formação aos
professores que atuam na educação e ainda não são graduados. Os programas
oferecidos são fundamentais para formação continuada do profissional da educação,
pois nos encontros com outros professores, temos a oportunidade de compartilhamos
o que sabemos e adquirimos novos conhecimentos.
Sabemos que alguns professores ainda apresentam resistência, por muitos
motivos, entre eles, dedicar tempo, dificuldade em utilizar as TICs, renovação da prática.
Porém, não podemos esquecer que precisamos está disponíveis para agregar novos
saberes, não significa dizer que o “velho” será desprezado, como aponta FREIRE:
É próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do
novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim
como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico. O velho
que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma
presença no tempo continua novo (FREIRE, 1996, p. 35).
Conforme, as ideias de Freire, é primordial nos autoanalisarmos, avaliar nossa prática,
se a necessidade de agregar novos conhecimentos e/ou permanecermos com nossa
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metodologia. O importante é ser conectada com a criticidade, reflexão, pesquisa,
disponibilidade ao diálogo e aceitação do novo, quando necessário.

CONCLUSÕES
Este trabalho buscou aprofundarmos a temática sobre a importância da
formação continuada dos profissionais da educação, bem como, discutirmos os desafios
que acontecem, como por exemplo, a resistência de alguns professores em participar
de cursos de aperfeiçoamento, isso ocorre, porque muitos estão conectados com o
ensino tradicional e o novo causa impacto, entretanto, as mudanças são necessárias,
uma vez que as transformações transcorrem com muita velocidade, dotadas de muitas
informações e os alunos fazem parte dessa geração tecnológica.
Nesse sentido, o trabalho apresentou breve percurso histórico sobre a trajetória
da educação, questionamos sobre a formação continuada de professores, refletindo
criticamente sobre os desafios e avanços e por fim, visamos refletir a respeito das
perspectivas de mudança necessárias ao profissional da educação.
Desse modo, este artigo, nos incentiva despertarmos e buscarmos atualizar-se,
pois o professor tem a responsabilidade de formar um indivíduo e essa tarefa exige
muitos saberes, pesquisas, troca de conhecimento, experiências compartilhadas, por ser
um processo contínuo, é de fundamental importância participar dos cursos de
aperfeiçoamento, graduação e pós-graduação, os quais são oferecidos gratuitamente,
visando promover mais conhecimentos para o profissional da educação.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE
AFONSO BEZERRA/RN: Desafios e Perspectivas.
Mistênio Bertuleza De Araújo18
RESUMO: O presente trabalho tem como tema a Formação de Professores da Educação
Básica da Rede Municipal de Ensino do Município de Afonso Bezerra/RN: Desafios e
Perspectivas, onde enfatizamos a formação do professor e suas contribuições para
efetivação da prática docente de qualidade, apresentamos também informações
relevantes sobre a formação de professores do município de Afonso Bezerra, além de
evidenciar a formação de professores da rede municipal de ensino sob a perspectiva do
Plano Municipal de Educação – PME. Nossa pesquisa deu-se em virtude de sabermos
que no município de Afonso Bezerra/RN, ainda existe professores da Educação Básica
da Rede Municipal de Ensino que não concluíram seus estudos a nível médio ou
superior, com isso realizamos a pesquisa bibliográfica e documental, juntamente a
Secretaria Municipal de Educação visto a necessidade de contextualizar nosso objeto de
trabalho. Para fortalecer nossa pesquisa nos respaldamos nos estudos dos teóricos
Vasconcellos, Nóvoa, Freire, Libâneo, Abrúcio entre outros, que discorrem sobre a
relevância da formação de professores para uma ação docente significativa. Como
resultado desta pesquisa, apesar dos desafios, vimos que houve avanços relevantes nas
ações de formações continuadas proporcionadas pelo município aos professores, e com
base no quadro docente do magistério público da rede de ensino municipal, quase a
totalidade 90% (noventa por cento) dos professores são graduados e/ou licenciados,
além ainda da maioria desses serem pós-graduados/especialistas e alguns já com
mestrado concluído. Neste sentido, este estudo pretende oferecer elementos para uma
reflexão capaz de nortear a discussão sobre a formação de professores e seus desafios
e possibilidades.
Palavras-chave: Formação docente, Professor, rede municipal de educação.

INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, a busca pela qualificação profissional está cada vez mais
presente na vida profissional, uma vez que as mudanças são constantes, e o professor
como integrante desse processo precisa se aperfeiçoar, haja vista que a qualificação
profissional está intrinsecamente presente no cotidiano do professor e dos demais
profissionais. Assim, a formação deve ser contínua para que haja de fato uma
qualificação significativa e que permita ao profissional a reflexão sobre suas ações, o
aprimoramento dos seus saberes, que contribuirá para o desenvolvimento de um
trabalho eficiente e de qualidade.
De acordo com Libâneo (1998) os momentos de formação continuada levam os
professores a uma ação reflexiva. Uma vez que o após o desenvolvimento da sua prática,
18
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os professores poderão reformular as atividades para um próximo momento,
repensando os pontos positivos e negativos ocorridos durante o desenrolar da aula,
buscando assim melhorias nas atividades e exercícios que não mostraram-se eficientes
e eficazes no decorrer do período de aula. Relacionado com a perspectiva de formação
continuada baseada na ação reflexiva, a presente investigação tem como problemática:
Quais os desafios e as possibilidades na formação de professores da rede municipal de
ensino de Afonso Bezerra/RN.
É imprescindível que o professor busque aprender sempre, sendo capacitado e
preparado para desenvolver seu trabalho, acreditando que a educação é o caminho para
que ocorram mudanças significativas na sociedade, uma vez que para ser um bom
profissional se faz necessário ter uma boa formação.
Para Behrens, (1996, p.135) “A essência da formação continuada é a construção
coletiva do saber e a discussão crítica reflexiva do saber fazer”. Dessa forma, é mister
afirmar que o professor bem qualificado, um pesquisador, que busca aperfeiçoar seus
conhecimentos, que estuda constantemente, que dialoga, interage com os colegas,
torna-se mais reflexivo, crítico e construtivo.
É muito importante que o professor invista na sua formação, para que tenha
condições de desenvolver um trabalho significativo, um saber reflexivo para que ele
possa superar barreiras inovando suas ações educativas tornando-as reflexivas e
transformadoras.
Nóvoa (1997), afirma que a formação continuada é, antes de tudo, uma releitura
das experiências que ocorrem na escola, significando uma atenção prioritária às práticas
dos professores ressaltando-se que o espaço de formação continuada é o professor em
todas as suas dimensões coletivas, profissionais e organizacionais concebendo essa
formação como uma intervenção educativa solidária aos desafios de mudanças das
escolas e dos professores.
Dessa forma nossa pesquisa deu-se em virtude de sabermos que no município
de Afonso Bezerra/RN, ainda existe professores da Rede Municipal de Ensino que não
concluíram seus estudos a nível médio ou ensino superior, com isso realizamos a
pesquisa bibliográfica e documental, juntamente a Secretaria Municipal de Educação
visto a necessidade de contextualizar nosso objeto de trabalho. Assim, o objetivo geral
da pesquisa é discutir os desafios e as possibilidades na formação de professores da rede
municipal de Afonso Bezerra/RN. De forma integrada, os objetivos são os seguintes:
Discutir a formação de professores em relação a efetivação da prática docente de
qualidade; Apresentar a formação de professores da Rede Municipal de Ensino sob a
perspectiva do Plano Municipal de Educação – PME do Município de Afonso Bezerra/RN.
O trabalho também se justifica pela oportunidade de levar o professor a ter uma
visão ampla da importância da formação continuada para o desenvolvimento de um
trabalho pautado na qualidade, na intenção de conduzir a compreensão de que o
aprimoramento dos conhecimentos é o norte para um aprendizado significativo.
Como bem afirma Gardner (2002, p. 135) referindo-se ao saber docente “é na
prática refletida, na reflexão que este conhecimento se produz na imparcialidade entre
teoria e prática”. Vê-se que refletir sobre as ações docentes é muito relevante, leva a
produção de conhecimento, com isso proporciona o professor refletir sobre o que
ensinar, como ensinar e para quem ensinar, sabendo discernir com mais segurança
como desenvolver seu fazer pedagógico, entendendo melhor sua tarefa de ensinar
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tendo autonomia, tomada de decisão e criatividade, sendo um mediador do processo
de ensino aprendizagem.
O presente trabalho nos fez ter uma nova visão desses professores que não
deram continuidade a sua formação seja a nível médio ou nível superior por motivos
diversificados, dentre outros, fato este que nos deixou bastante preocupados e com a
incumbência de instigá-los a adentrar no mundo do saber do conhecimento, para que
possam compreender o quanto é importante à formação continuada, a busca pelo
saber. O professor necessita está em constante atualização, inovações e construção de
novos saberes, mantendo-se qualificado, para que desenvolva um trabalho significativo,
ciente que a formação continuada, é um dos pilares imprescindíveis para aliar a prática
e a teoria, principalmente no contexto profissional.
O professor que procura reciclar seus conhecimentos, repensar seu fazer
pedagógico, podem mudar para melhor suas ações educativas, suas estratégias
metodológicas, sabendo o que precisa ser melhorado e o que deve ser continuado.
É válido ressaltar que estamos vivenciando a era da informação e do
conhecimento, e a Educação é um dos mais complexos desafios da sociedade
contemporânea, está ligada à consolidação das democracias, à participação social, à
conquista da cidadania, à tolerância e a convivência pacífica, à qualidade de vida, à
inserção ao mundo do trabalho, a capacidade de inovar e produzir conhecimentos, entre
outros aspectos.
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR: CONTRIBUIÇÕES PARA EFETIVAÇÃO DA PRÁTICA
DOCENTE DE QUALIDADE
Dada à conjuntura política e econômica do Brasil dos últimos anos, torna-se
imperativo a discussão/ação de caminhos para avançar na qualidade educacional. Tais
caminhos passam pelo enriquecimento do trabalho docente, construído conjuntamente
como umas das alternativas para os desafios na consolidação de uma educação pública
de qualidade. Não temos dúvida de que o diálogo e a união de esforços fazem a
diferença.
Refletir sobre a formação do professor é muito relevante, tendo em vista que os
avanços e as inovações da contemporaneidade. Todas essas mudanças estão nos
levando a buscar constantemente o aprimoramento dos horizontes culturais, com o
intuito de melhorar a qualidade e a eficácia da formação do professor. Como bem
enfatiza Brzezinski e Garrido (2002):
É necessário pôr em questão a formação pedagógica do licenciado,
que segundo algumas pesquisas já não responde às exigências do
preparo para a docência, assim como é indispensável identificar as
razões das constantes resistências de estagiários e professores para
modificarem suas práticas pedagógicas. (p.322).

As mudanças advindas com a globalização, através dos avanços científicos e
tecnológicos, exigem um permanente aperfeiçoamento dos professores da educação
básica, principalmente no que concerne ao conhecimento de sua área de atuação e aos
avanços na área educacional.
O professor que tem ciência da sua missão, da relevância do aprender
constantemente, torna incessante o caminho da construção do conhecimento, haja
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vista que uma boa formação lhes permite trilhar novos caminhos, pesquisando,
observando, inovando e aperfeiçoando os saberes.
A formação do professor deve ser construída de maneira sólida e eficaz tornando
o professor apto a lecionar em vários campos educativos sejam eles formais ou
informais. Trata-se de formar um profissional bem instruído com capacidade de propor,
analisar, refletir, questionar e, também, capaz de lidar com as diversidades, construindo
conhecimentos essenciais para a sua formação pessoal e profissional.
Vê-se que é imprescindível que o professor construa saberes que o leve a refletir,
avaliar sua prática sempre pautada nos princípios éticos e morais, que perceba o quão
é importante aprofundar seus conhecimentos. É preciso que o professor invista na sua
formação, tornando-se um profissional competente, compreendendo o que é
necessário fazer e de como fazê-lo para o desenvolvimento de um trabalho eficaz.
Para Cró (1988);
A competência para educar representa uma aprendizagem da
autonomia profissional e pessoal e esta implica uma interiorização das
responsabilidades inerentes a tarefa de educador. Na busca por uma
competência é mister que o professor transforme a escola num espaço
de desenvolvimento pessoal e profissional para que possa exercer
plenamente a sua prática pedagógica.

No Âmbito das políticas de formação continuada para professores, o Plano
Nacional de Educação (Lei 13.005/2014) contempla uma meta específica de formação
de professores, em que garante em regime de colaboração, no prazo ainda do primeiro
ano de vigência do PNE aprovado em 2014, uma política nacional de formação dos
profissionais de educação. Segundo os dados apresentados pelo Observatório do PNE,
registrou-se em 2016 que 77% dos professores da Educação Básica tem curso superior,
sendo a meta atingir 100% até o ano de 2024. Com relação aos docentes dos anos finais
do Ensino Fundamental, também em 2016, registrou-se o percentual de 49% de
docentes com formação de nível superior na área em que lecionam, contrastando com
os 54% do número de docentes com nível superior em sua área de atuação:
Dos 2,2 milhões de docentes que atuam na Educação Básica do país,
aproximadamente 24% não possuem formação de nível superior
(Censo Escolar de 2015) [...] até 2015, o número de diplomados
cresceu quase 10 pontos percentuais (68,9%, em 2010, a 76,4%, em
2015). Vale ressaltar que os dados por região mostram grande
disparidade entre o Norte e o Nordeste, onde há menos docentes com
formação adequada, e as outras regiões do Brasil. E boa parte dos
professores da Educação Infantil ainda não tem magistério nem curso
superior (em 2014, eram 15,3%, segundo o INEP) (Observatório do
PNE, 2017).

Foi nesse contexto que, em maio de 2016, o Decreto N. 8.752 dispõe sobre a
Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica já como
consequência das metas 15 e 16 do PNE, ambas relacionadas com a
formação/qualificação de professores, tendo como princípios atender as especificidades
do exercício docente em todas as etapas e modalidades da educação básica.
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Segundo Abrucio (2016), permanece presente nos resultados dos estudos sobre
formação de professores que há na região Norte e Nordeste notória desigualdade de
acesso à formação de qualidade. Tal realidade é apenas um dos indicativos dos desafios
trazidos pelo PNE no sentido de garantir a todo o corpo docente da rede pública a
formação adequada.
Traremos essa discussão de forma a discutir os aspectos específicos dessa
realidade na rede municipal de educação de Afonso Bezerra, localizado no estado do Rio
Grande do Norte.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE AFONSO BEZERRA
O Município de Afonso Bezerra situa-se no Estado do Rio Grande do Norte – RN
Brasil, localizado na microrregião de Angicos. Sua população, estimada
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no ano 2017 é de 11.211
habitantes. Área territorial de 576,25 km². A criação do município se deu através da Lei
nº 20, de 27 de outubro de 1953, tendo sido desmembrado do município de Angicos.
Afonso Bezerra é certificado pela UNICEF como município aprovado (Edição 2013-2016),
ou seja, tem uma expectativa para com as crianças e os adolescentes da cidade nas áreas
de educação, saúde, esporte e lazer entre outras. A cidade também se destaca pelos
seus lençóis freáticos, que ajudam a abastecer por meio de carros-pipa as cidades
circunvizinhas. Sua grande bacia de água doce se encontra do na zona rural do
município. Flor do Sertão, como é conhecida tem uma boa produção de barris de
petróleo, o que gera muitos recursos para a cidade. Destaque também pela indústria
eólica, Afonso Bezerra é sede de umas das maiores produções de energia eólica do
estado.
A rede municipal de ensino de Afonso Bezerra-RN, dispõe de 10 escolas, sendo
02 localizadas na zona urbana e 08 na zona rural, atendendo a aproximadamente 1800
alunos, matriculados nas seguintes etapas e modalidades: Educação Infantil (creche e
pré-escola), Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) e Educação de Jovens e Adultos
– (EJA).
Com base sobre os dados constantes no arquivo da Secretaria Municipal de
Educação, o município de Afonso Bezerra/RN possui em seu quadro do magistério
público municipal 112 (cento e doze) professores efetivos, destes apenas 10% (dez por
cento), ou seja, 12 (doze) professores em efetivo exercício na educação básica, ainda
não concluíram seus estudos a nível médio e/ou superior, já os demais professores 90%
(noventa por cento) deles são graduados e/ou licenciados, além disso, a sua maioria
possui pós-graduação/especialização e 03 (três) já possuem mestrado.
Partindo da analise dos dados expostos acima percebemos que o quadro de
professores do magistério público da rede municipal de ensino de Afonso Bezerra é
significativo e qualificado, que os mesmos quase que em sua totalidade tem ciência da
importância de terem uma boa formação e consequentemente o desenvolvimento de
uma prática docente pautada no conhecimento, na informação e inovação, e os que
ainda não tiveram o entendimento de que necessitam ampliarem seus horizontes
culturais, cabe-nos instiga-los a buscarem novos saberes, compreendendo que é preciso
se aperfeiçoar aprender cada vez mais, como bem enfatiza Freire (2002), o homem é um
ser inconcluso e deve ser consciente de sua inconclusão, através do movimento
permanente de ser mais.
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A educação é permanente não porque cada linha ideológica ou certa
posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é
permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de
outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de
ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber
que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A
educação e a formação permanente se fundam aí. (FREIRE, 1997,
p.20).

Os “professores” precisam compreender que a construção do conhecimento é
fundamental para que possam desenvolver um trabalho eficaz para o delineamento de
novos rumos, saberes que contribuirão tanto para o seu aperfeiçoamento pessoal e
intelectual, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino.
Pensar a formação de professores implica então em reconhecer, como também
destaca Gatti (1996, p.88), que o professor:
[...] é uma pessoa de um certo tempo e lugar. Datado e situado, fruto
de relações vividas, de uma dada ambiência que o expõe ou não a
saberes, que podem ou não ser importantes para sua atuação
profissional. [...]. Os professores têm sua identidade pessoal e social
que precisa ser compreendida e respeitada: com elas é que se estará
interagindo em qualquer processo de formação, de base continuada,
e nos processos de inovação educacional.

A formação docente no Brasil está alicerçada na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional LDB (Lei n. 9394/96), que visa regularizar, fazer cumprir e atender as
necessidades do ensino nas suas diferentes modalidades.
Segundo o artigo 62 da LDB:
“A formação de docentes para atuar na educação básica far-seá em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida,
como formação mínima para o exercício do magistério na
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
normal”. (Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017).
Essa regra da LDB, não pode afetar o professor efetivo, pois a regulamentação
das carreiras em vigor assegura o direito de estabilidade e de permanência para o
professor leigo. Mas, tem um caráter fortemente indutivo, até porque a maioria dos
planos de carreira prevê a progressão a partir da formação do professor.
O objetivo das novas exigências é que o Brasil chegue perto dos indicadores de
qualidade de países desenvolvidos, precisando, para isso, resolver o problema dos
professores leigos, que dão aula sem estarem habilitados. A consecução dessa
determinação e a consequente erradicação da categoria de professores leigos, tem sido
abordadas como situações prioritárias no tocante a soma de esforços entre o poder
público e as universidades, no sentido de repensar a qualificação docente, definir uma
política global de formação do professor e oportunizar a qualificação dos professores
que atuam nos diversos níveis e modalidades de ensino.
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O município de Afonso Bezerra-RN, através da Secretaria Municipal de Educação,
constatou que a formação docente deve ser parte prioritária de uma consistente política
de valorização da educação, e na busca por direcionar esforços e investimentos à
educação e a formação docente, aderiu em 2009 ao Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica – PARFOR que tem como objetivo principal induzir e
fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em
exercício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais possam obter
a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e
contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no País.
Com a adesão do Município ao PARFOR, as Escolas encaminharam para a
Secretaria de Educação um diagnóstico da rede municipal de ensino, com as
necessidades de Formação dos Professores, tanto para os professores que ainda não
possuíam a formação mínima adequada, como para aqueles que pretendiam cursar uma
nova licenciatura plena, após estas etapas, os professores puderam se inscrever nas
diversas opções de cursos oferecidos a nível superior através da Plataforma
Freire/PARFOR. Em seguida, tiveram suas inscrições validadas pela Secretaria Municipal
de Educação - SME.
Na busca pela valorização da educação, além do PARFOR que atende a formação
inicial e continuada dos professores, outros programas de formação de professores
também são promovidos no município em parceria com diversas instituições: PNAIC –
Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa; Projeto Trilhas Natura; Programa Justiça
e Escola; Programa Ambiente Vivo; Proinfo – Programa Nacional de Tecnologia
Educacional, entre outros. A Secretaria de Educação também promove a atualização dos
profissionais através de oficinas, cursos e palestras realizadas nas escolas, e as Jornadas
Pedagógicas do 1º e 2º Semestre com a participação de todos os professores da rede de
ensino.
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOB A PERSPECTIVA
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME DO MUNICÍPIO DE AFONSO
BEZERRA/RN.
A Constituição Federal, em seu artigo 205, consagra a educação como direito de
todos. Melhorar a qualidade da educação básica continua sendo um grande desafio – e
uma questão estratégica da União, de cada estado e de cada município – para o
desenvolvimento econômico e social do país, e que precisa ser enfrentado por todos os
municípios.
O Plano Municipal de Educação (PME) foi estruturado conforme as propostas do
Plano Nacional de Educação - PNE (2014-2024), que apresenta seus princípios, suas
metas e estratégias organizadas em dimensões, em sua maioria identificadas com os
Eixos presentes no Documento que refere-se à CONAE – Conferência Nacional de
Educação 2014 e essas interagindo entre si, desenhadas por estratégias combinadas à
realidade e as condições econômicas do Município. Dessa forma, e em conformidade
com as 20 Metas do PNE (2014-2024), o PME (2015- 2025) de Afonso Bezerra/RN nas
suas dimensões, traçou metas e estratégias, numa linha crítica–reflexiva que atenda à
política educacional e a legislação vigente, atendendo a realidade e as particularidades
do município, principalmente no tocante a formação continuada e valorização e
progressão de carreira dos professores da educação básica.
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É válido ressaltar que o PME de Afonso Bezerra/ RN para o Decênio 2015/2025,
foi aprovado por unanimidade pelos Vereadores e sancionado pelo Prefeito
Constitucional como Lei Municipal nº 534/2015, tornando-se um importante
instrumento para o fortalecimento das políticas educacionais, subsidiando a ação
planejada e contribuindo para que a sociedade exerça melhor controle social em relação
à atuação do Poder Público, na busca da construção de uma sociedade baseada nos
princípios de justiça social, no respeito aos direitos humanos, na defesa da paz e solução
pacífica dos conflitos, da ética e da solidariedade, como norteadores das relações sociais
e na oposição a todas as formas de discriminação e de exclusão social.
Nessa perspectiva, a Formação dos Professores da Educação Básica foi uma das
metas mais relevantes do PME do Município de Afonso Bezerra, apesar de desafiadora,
foi amplamente discutida e formulada em prol do direcionamento de políticas públicas
para a valorização, progressão e formação acadêmica dos professores, com o intuito de
somar esforços em regime de colaboração, para contribuir com o acesso dos professores
ao ensino superior, e ainda possam ter formação específica de nível superior na área de
conhecimento que atuam.
Nos últimos anos a Secretaria Municipal de Educação de Afonso Bezerra em
parceria com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, desenvolveu diversas estratégias
no fortalecimento da Formação de Professores como: realização de diagnóstico das
necessidades de formação de profissionais da educação, nas diversas áreas do
conhecimento através do PDDE Interativo; Adesão ao PARFOR – Plano Nacional de
Professores da Educação Básica com a inserção de professores do município em cursos
de formação inicial e continuada, entre outras.
Faz-se necessário relatar que a formação acadêmica do professor é uma
condição imprescindível ao exercício profissional docente e em áreas afins. Porém, ao
contrário, desse reconhecimento e das qualificações exigidas para o exercício
profissional, o acesso à formação a nível superior de todos os professores da educação
básica, no Brasil, infelizmente, não se concretizou, evidenciando-se através dessa
premissa uma meta a ser atingida, no contexto dos debates e das lutas históricas dos
setores educacionais organizados na busca por uma educação de qualidade para todos.
Um dos principais desafios para o cumprimento da Meta 15 para Formação de
Professores, diz respeito à efetiva gestão para consolidar em sua plenitude o Plano
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, onde garanta aos docentes
com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em
área diversa da atuação docente, em efetivo exercício, a formação específica em sua
área de atuação. Portanto, é de suma relevância que o regime de colaboração aconteça
em sua essência, e a União, os Estados, e os Municípios, busquem de forma cooperada,
claro com a delimitação das responsabilidades de cada ente federativo, a capacidade do
poder público atender à demanda por formação superior dos profissionais do
Magistério.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O mundo moderno tem trazido diversos questionamentos relacionados ao papel
do professor, propondo, com isso, sua redefinição. O impacto da tecnologia da
informação e das comunicações na educação sobre os processos de ensino e
aprendizagem, advindos também com a globalização, tem colaborado para esse
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repensar. Torna-se imprescindível que os professores busquem sempre adentrar as
novas possibilidades de conhecimento, as novas concepções sobre a educação e as
teorias mais atuais de desenvolvimento e aprendizagem. O profissional moderno no
mundo da competitividade, onde o domínio da ciência e da tecnologia da informação e
comunicação faz-se imprescindível, estará sendo preparado para “aprender a aprender”
atuando como construtor de sua própria formação. A ênfase está no processo de
construção do seu conhecimento e não no produto final. Construção de um
conhecimento que inicia no período de sua formação e estende-se durante o seu
exercício como profissional, ou seja, estamos tratando do preceito da educação
continuada, conforme preconiza a Lei nº. 9394/96 – LDB.
Formar professores é um constante desafio, haja vista que existem alguns que
são resistentes a mudanças por receio de enfrentar o novo ou por questões pessoais.
Constatamos essa situação em nossa pesquisa apenas 12 (doze) professores
pesquisados não deram continuidade aos estudos. O que nos levou a grandes
observações, a certeza de que esses profissionais não devem se abster de estudar, pois
é através de uma boa formação que ele estará apto a desenvolver um melhor trabalho,
a aprender cada vez mais, capaz de compreender, julgar e intervir na realidade
educacional brasileira de forma justa, responsável, solidária e democrática.
Dessa forma cabe-nos instiga-los a adentrar no mundo do saber, do
conhecimento, como também buscar junto aos órgãos competentes ações que os
incentivem a estudarem, a ter consciência que enquanto professor existe a necessidade
do mesmo ser bem instruído, capacitado e que só ele pode realizar isso, por ele mesmo.
A escola por sua vez pode criar condições de trabalho, espaço de aprendizagem, dandolhe oportunidade de estudar. Portanto, o professor deve compreender que a ação
docente não se resume só em ministrar aulas, mas em formar cidadãos éticos,
reflexivos, atuantes, instruídos e participativos, capazes de exercer com dignidade e
sabedoria seus deveres e direitos enquanto cidadãos, mas para que isso ocorra se faz
necessário que o professor tenha uma boa formação, que busque aprender cada vez
mais, que aprimore seus conhecimentos.
Durante nossa investigação também constatamos que 90% (noventa por cento)
dos professores do Município de Afonso Bezerra-RN são graduados e/ou licenciados,
além ainda da maioria desses serem especialistas e alguns possuem mestrado na área
de educação. O que nos fortalece, nos instiga, deixa-nos felizes, em saber que o quadro
de professores do magistério público municipal quase em sua totalidade investe na sua
formação, compreendem que a formação continuada é relevante e que a busca pelo
saber deve ser sempre incessante.
Assim, mediante tudo que foi estudado, em meio a tantas reflexões temos a
convicção de que o processo de formação continuada contribui, para avanços e
inovações, para uma prática docente significativa, e consequentemente para uma
educação de qualidade, para novas aprendizagens.
Podemos afirmar que a busca pelo conhecimento, o aperfeiçoamento, torna o
profissional mais competente, seguro, reflexivo, com condições de desenvolver um
melhor trabalho, com compromisso, com a convicção de que a formação deve ser
contínua, e que é essencial atualizar-se, inovar sua prática, refletir sobre seu fazer
pedagógico.
Diante de todas essas constatações, através da nossa pesquisa vimos que o Plano
Municipal de Educação – PME (2015-2025) do município de Afonso Bezerra/RN está em
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conformidade com as propostas do Plano Nacional de Educação - PNE e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação - LBD, que contempla a formação continuada para
professores que visa propiciar a esses profissionais condições favoráveis para o avanço
nos estudos e na progressão de sua carreira profissional, além do aprimoramento
pessoal.
Os resultados deste estudo permitem aferir que faz-se necessário afirmar que a
formação continuada deve sempre ser evidenciada, uma vez que é preciso estar sempre
em busca do aprender, e para se alcançar progresso, sucesso no ensino-aprendizagem
é preciso buscar o aperfeiçoamento dos conhecimentos, assegurando uma ação
docente efetiva que promova uma aprendizagem significativa, priorizando uma
educação de qualidade.
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RESUMO: Este estudo tem como objetivo refletir sobre a constituição da identidade
docente a partir do processo de formação e atuação docente de uma professora na
classe hospitalar. Para tanto, entrevistamos uma professora em exercício da docência
em uma classe hospitalar do município de Mossoró/RN, buscando a partir de seus
relatos e experiências inferir como esta se constituiu professora. Para definir identidade
docente buscamos nos estudos de Marcelo (2009) a compreensão deste elemento. Para
analisar a formação do professor, nos embasamos em Penin (2001), Nóvoa (1992),
Pimenta (1999) Pimenta e Lima (2012), entre outros. A pesquisa é de natureza
qualitativa com procedimento de produção das informações a entrevista
semiestruturada. Para a interpretação das falas usamos a análise de conteúdo (BARDIN,
1977). Constatamos que a formação inicial tem grande valia na reafirmação da escolha
profissional. A atuação docente e os espaços de atuação constituem o profissional
professor, haja vista, que é no campo de atuação que ele vai identificar-se com o
trabalho que realizar, pois conforme nossa entrevistada, foi no encontro com a classe
hospitalar que ela se constituiu professora desta. A formação continuada aparece
também, como um forte fator da constituição como docente, visto que a busca por esta,
nas palavras da entrevistada, deu-se da necessidade da relação teoria-prática, tendo na
formação continuada subsídios para aprimorar a prática e fundamentar suas teorias. Ou
seja, a formação continuada dá ao indivíduo mais uma bagagem que não se constitui
apenas pela ação, mas também pela reflexão.
Palavras Chave: Profissão Professora; Identidade; Classe Hospitalar; Constituição
docente.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho enfatiza a temática da profissão docente como fator
primordial para as transformações que ocorrem no comportamento de um indivíduo
que escolhe esta profissão, pois deste modo resulta em uma construção da identidade
profissional, uma vez que a mesma ocasiona a profissionalidade, que é a junção da
profissão com a personalidade.
19
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O interesse em desenvolver esta pesquisa, surgiu a partir da disciplina profissão
docente, ofertada no terceiro período da Graduação em Pedagogia na Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte-UERN, com a intenção de refletir sobre a constituição da
identidade docente a partir do processo de formação e atuação docente de uma
professora na classe hospitalar. E assim, compreender como ocorre esse processo de
formação da identidade docente, a partir dos relatos e experiências de professores que
estão em exercício da profissão.
O referencial teórico-metodológico deste trabalho fundamenta-se em autores
que discutem a profissão docente e a identidade docente, tais como: Marcelo (2009),
Penin (2001), Nóvoa (1992), Pimenta (1999) Pimenta e Lima (2012), entre outros. Os
referidos autores contribuíram com suas concepções para compor o respaldo teórico do
trabalho, bem como para o processo de construção da nossa identidade docente que
está apenas iniciando.
Nesta perspectiva, o trabalho discuti, a partir da concepção de diversos teóricos,
como ocorre o processo de formação docente, apresentando e analisando os relatos de
uma pedagoga em exercício da profissão, evidenciando os seus desafios, experiências e
contribuições para uma formação profissional de qualidade.
Desde modo, compreendemos que os conhecimentos adquiridos pelo professor
ao longo da sua jornada, demanda uma readequação dos modos de lecionar do docente
transformando radicalmente a sua prática pedagógica, pois, a profissão exige esta
dinâmica.
Lecionar não é algo estagnado é um processo que se modifica diariamente e
necessita de aperfeiçoamento, sendo uma profissão que requer uma ação modificadora
realizada constantemente e que possui caraterísticas singulares, consequentemente
agrega valores e saberes em todo o processo e exercício da profissão.
Os instrumentos adotados para desenvolver a metodologia deste trabalho foram
estudos bibliográficos, mediante a análise de artigos científicos. Assim a investigação se
caracteriza por pesquisa qualitativa.
Para a produção dos dados utilizamos a aplicação de questionário
semiestruturado que buscava refletir sobre a constituição da identidade docente a partir
do processo de formação e atuação docente de uma professora na classe hospitalar. E,
portanto, a partir de seus relatos compreender como se constrói essa competência; e
como o docente poderá usá-la de maneira que venha colabora com a sua prática
pedagógica.
IDENTIDADE DOCENTE: PERPECTIVAS TEÓRICAS
De acordo com Marcelo (2009), a identidade profissional do professor, se
constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e
profissionais. Ele afirma que a identidade se constrói e se transmite. Então, entendemos
que a constituição da identidade docente é um processo dinâmico, por que envolve a
pessoa que se profissionaliza, os profissionais formadores, e o espaço de atuação onde
se vivência e se constrói as experiências específicas da profissão.
A vista disso, Marcelo (2009, p. 112), afirma que é necessário compreender o
conceito de identidade docente “[...] como uma realidade que evolui e se desenvolve,
tanto pessoal como coletivamente.” E ainda afirma que, a identidade é algo que se
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desenvolve durante a vida. Ou seja, o sujeito, vai ao longo de sua vida, formação e
atuação profissional, apropriando-se de sua identidade profissional.
Para Aguiar (2009), a construção do “ser professor” ou da “identidade docente”
parte da premissa que para se construir a docência, os indivíduos já carregam consigo
processos anteriores, advindos das escolhas que fizeram no decorrer de suas vidas que
os levaram a escolha profissional. Ou seja, ela não acontece de uma hora pra outra, mas
parte dos contextos vivenciado pelos sujeitos ao longo de sua formação pessoal,
educacional e social, assim acontece com a escolha da profissão, dessa maneira destaca
que:
O “ser” professor traz em si a história de vida como estudante nos
vários anos de escolaridade; traz no imaginário socialmente
construído o que é ser professor, e, ao passar por uma formação inicial
(seja em nível médio, no magistério, na pedagogia ou nas
licenciaturas), incorpora modos de pensar, modos de “ser professor”,
modos que se relacionam com todos os outros espaços possíveis de
formação (AGUIAR 2009, p. 2161).

Marcelo (2009), a constituição da identidade acontece no terreno do
intersubjetivo e se caracteriza como um processo de evolução da pessoa em
determinada área profissional, ou seja, é a partir da formação e atuação que se vai
apreendendo os moldes da profissão e reafirmando a escolha.
Para Pimenta e Lima (2012), a identidade do professor é produzida ao longo de
sua trajetória como profissional docente, sendo que, é no processo de sua formação
inicial que são consolidadas as opções e interações da profissão que o curso pode
validar. Assim, é no processo formativo, que os profissionais iniciam seu processo
identitário, ao refletir teoricamente sobre as dimensões de sua profissão.
Na perspectiva de Nóvoa (2002), a formação docente não se constrói apenas por
acumulação de conhecimentos, mas de reflexão crítica sobre a prática que está sendo
realizada. Além disso, percebe-se que é necessário que haja uma construção e
reconstrução constante da identidade pessoal e profissional, pois estás estão em
constantes mudanças.
PROFISSÃO DOCENTE E CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE PROFISISONAL NA ÓTICA DE
UMA PROFESSORA DA CLASSE HOSPITALAR
Este trabalho foi elaborado mediante a aplicação de questionário, onde
analisaremos as respostas de uma docente e confrontaremos com as concepções de
diversos teóricos que realizaram estudos sobre a temática da profissão docente,
expondo os aspectos apontados pela entrevistada relacionados com formação inicial,
exercício da profissão, formação continuada, bem como os desafios da profissão,
experiências e contribuições. Em sua fala inicial a professora relata o início da sua
formação:
[...] Em 2008 comecei a minha jornada no curso de pedagogia, no
primeiro período foi muito complicado a adaptação, pois tinha
dificuldades que trazia da minha formação de ensino básico, todavia,
nos períodos seguintes tudo começou a se encaixar, comecei a sanar
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as dificuldades, passei a me sentir mais segura e a partir daí me
apaixonei pelo curso e pelas discussões, a pedagogia começou a
mostrar seus encantos e encantar uma jovem cheia de sonhos. (H.E.S.
Mossoró, Setembro de 2016).

As falas da professora vão ao encontro do pensamento de Penin (2001, p. 3), “ao
escolher ou entrar numa profissão uma pessoa define o modo de vida. Começa a
pertencer a um grupo que, conforme o seu grau de identificação, lhe traz benefícios ao
atender a uma das necessidades humanas básicas, a de pertencimento”.
Com base na concepção da autora entendemos que quando nos inserimos em
uma profissão começamos a sentir-nos pertencentes a aquele grupo e aquele contexto,
pois partir do convívio construímos experiências, adquirimos conhecimento e acabamos
sendo apropriados pela profissão. Continuando o discurso da docente:
O curso de pedagogia foi de grande valia para a minha atuação como
pedagoga em um ambiente de tratamento de saúde, pelo fato que a
classe hospitalar permeia entre os dois espaços o da educação formal
e a não formal. Acredito que uma atividade bastante significativa é o
campo de estágio, pois é nesse momento que os sujeitos permeiam o
fazer prático da formação. (H.E.S. Mossoró, Setembro de 2016).

Levando em consideração os aspectos mencionados pela Pedagoga, Pimenta
(1999, p. 19) esclarece que:
A identidade é construída a partir da significação social da profissão;
da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão
das tradições. Mas também da reafirmação das práticas consagradas
culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que resistem
a inovações porque prenhes de saberes válidos às necessidades da
realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise
sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de
novas teorias.

Observamos que Pimenta (1999), em sua concepção prioriza e reafirma as
práticas consagradas, desta maneira identificamos que no curso de graduação estas
práticas seriam o Estágio Curricular, isso ocorrer porque o discente tem a chance de
começar a construí a sua identidade profissional, a partir da oportunidade de confrontar
a teoria e prática, adquirindo experiências relevantes para o seu processo de formação.
Com relação ao processo de formação continuada a docente explica que:
[...] possuo Pós-Graduação em Psicopedagogia pela FIP23 e estou
cursando o Mestrado na Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte-UERN. Um fator que foi primordial para constituição enquanto
docente foi alicerçar o meu conhecimento das teorias com a prática,
ou seja, está sempre em processo de formação (H.E.S. Mossoró,
Setembro de 2016).

Faculdade Integrada de Patos – É uma Faculdade localizada na cidade de Mossoró/RN, e oferta várias
especializações.
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No tocante a reflexão da pedagoga mantém relação com o pensamento de
Pimenta (1999, p. 34) quando a autora apresenta a seguinte esclarecimento:
Para desenvolver essa perspectiva, é necessário explicar os conceitos
de prática e de teoria e como compreendemos a superação da
fragmentação entre elas a partir do conceito de práxis, o que aponta
para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa,
que envolve a reflexão e a intervenção na vida escolar, dos
professores, dos alunos e da sociedade.

Neste aspecto podemos observar que a práxis contribui de forma significativa
para o processo de formação da entrevistada, pois nesta perspectiva nota-se que o
sujeito está se profissionalizado, quando aprende a fazer a relação interdisciplinar com
a realidade que atua, sendo de suma importância esta relação, pois consequentemente
termina por se construir uma fusão entre a teoria e os saberes adquiridos no exercício
da profissão, no que resulta em uma aproximação dos conteúdos com a realidade da
profissão. Aprofundando a discussão a pedagoga aponta que:
Foram diversos os parâmetros que influenciaram a minha formação,
como o meu próprio percurso de vida como estudante. Tive
professores que foram essenciais para a minha formação, pelo fato
que a forma como ensinamos está interlaçada com a que
apreendemos. (H.E.S. Mossoró, Setembro de 2016).

As falas apresentadas pela docente conduzem ao raciocínio de Nóvoa (1992, p.
15), que evidencia “A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam os
espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar,
simultaneamente, o papel de formador e formando”.
Com base nas colocações da pedagoga e do autor compreendemos que o
processo de formação se dar em toda a trajetória do sujeito, através da sua prática,
reflexão das suas experiências e metodologia, que, por conseguinte se caracteriza com
uma competência docente, onde o educador constrói uma identidade a partir da sua
profissão e saberes que vem agregado com ela.
Ainda no tocante da pesquisa, apontamos o olhar de Freire (1998), que define
que o exercício da profissão está atrelado a pesquisa e o trabalho docente que são
indissociáveis. Sendo assim o professor deve ser entendido como pesquisador torna-se
um profissional que reflete involuntariamente sua carreira e sua prática.
Com relação ao exercício da profissão e a reafirmação da identidade docente a
entrevistada, sinaliza que é no fazer docente que se pode ter a certeza da escolha
profissional, a vista disso,
Os fatores e motivações que me impulsionaram a seguir na profissão
docente foram diversos, primeiramente ser professora nunca foi o
meu sonho. Mas, no segundo período do curso de pedagogia tive a
grata oportunidade de ser alfabetizadora e a partir dessa atividade me
apaixonei por esse fazer. No entanto, compreendo que ser educadora
não é algo fácil, mas é uma tarefa que requer sensibilidade e amor.
(H.E.S. Mossoró, Setembro de 2016).
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Nesta perspectiva, analisando as falas da docente, percebemos que sua
identidade docente foi construída no decorre do exercício da profissão, onde esta
educadora foi se descobrindo no desdobrar do seu fazer pedagógico. A identidade
profissional começa a ser formada a partir do significado social que cada um possui,
onde a observação constante dos aspectos sociais da profissão e da própria história de
cada sujeito podendo envolver, costumes e hábitos.
Diante da discussão apresentada, percebemos que a constituição da identidade
docente é um processo que ocorre de uma forma individual, coletiva e democrática. A
vista disso, Ciampa (1999), esclarece que, a identidade reflete o movimento social. “Mas
também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem
significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de saberes válidos as
necessidades da realidade” (PIMENTA, 1999, p. 19).
Neste prisma, percebemos que alguns fatores são importantes para o processo
da formação da identidade docente, não podendo ser desassociado do fazer pedagógico
que constitui como um elemento essencial para o desdobramento da profissão, onde a
prática possui um enorme significado dentro desse processo de construção, persistindo
as inovações, pois complementam os saberes e as novas exigências da atual realidade.
Outro detalhe importante relativo à construção da identidade docente, e que é
bem ressaltado pela pedagoga, é que:
Foram diversos os parâmetros, como o meu próprio percurso de vida
como estudante. Tive professores que foram essenciais para a minha
formação, pelo fato que a forma como ensinamos está interlaçada
com a que apreendemos. Nesse intuito, procuramos sempre trabalhar
vendo aquele sujeito não apenas como aprendiz, nem como sendo um
ser passivo de transformações. (H.E.S. Mossoró, Setembro de 2016).

É no contexto dessas relações que construímos ao longo da nossa formação que
a educadora explica que ao se tratar dos saberes que adquiriu com os seus docentes
estes foram primordiais e lhe auxiliaram no desenvolvimento da sua postura como
educadora.
Os docentes existentes nos cursos de formação inicial são elementos
norteadores que por meio da sua colaboração durante a graduação, propiciam que os
alunos vejam o professor em seu lugar de aluno e se veja como professor, por meio de
uma troca de identidades. Sendo este entrelace um fator relevante para constituir sua
própria identidade docente, mas não o único.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o trabalho de pesquisa realizado alicerçado em respostas do
questionário aplicado com uma pedagoga e baseado na literatura especializada,
compreendemos de forma evidente como ocorre o processo de formação do professor,
bem como a construção da sua identidade que acontece a partir das experiências vividas
não apenas no âmbito escolar, mas também fora dele.
Deste modo, o professor está em constante aprendizado, junto com seus alunos,
não sendo o professor um sujeito soberano ao aluno, porque conhece os conteúdos,
todavia o processo de aprendizado é uma troca de conhecimentos. Logo, percebemos
que todo professor precisa construir o pensamento que o processo de formação é
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contínuo, pois a educação está em constante evolução e mutação e consequentemente
essa busca por qualificação e atualização irá contribuir de forma positiva no seu
ambiente trabalho.
No tocante a reflexão dos conceitos de diversos autores e falas da docente, sobre
a sua trajetória de formação, podemos acrescer aos nossos conhecimentos relatos que
vão nos ajudar a construir a nossa postura e identidade, do modo que a elaboração
deste trabalho veio enriquecer a nossa formação e subsidiar bases teóricas que irão
alicerçar a nossa carreira enquanto futuros docentes.
Ademais, o trabalho nos conduziu para uma visão de valorização da formação
continuada, por conseguinte a bagagem que o indivíduo agrega a partir da escolha de
um oficio, que não se constitui apenas pela ação, mas também pela reflexão, pois a
profissão exige esta dinâmica, uma vez que lecionar não é algo estagnado é um processo
que se modifica diariamente e necessita de aperfeiçoamento, sendo uma profissão que
requer uma ação modificadora realizada constantemente e que possui caraterísticas
singulares, consequentemente agrega valores e saberes em todo o processo e exercício
da profissão.
Constatamos que a formação inicial tem grande valia na reafirmação da escolha
profissional. A atuação docente e os espaços de atuação constituem o profissional
professor, haja vista, que é no campo de atuação que ele vai identificar-se com o
trabalho que realizar, pois conforme nossa entrevistada, foi no encontro com a classe
hospitalar que ela se constituiu professora desta. A formação continuada aparece
também, como um forte fator da constituição como docente, visto que a busca por esta,
nas palavras da entrevistada, deu-se da necessidade da relação teoria-prática, tendo na
formação continuada subsídios para aprimorar a prática e fundamentar suas teorias. Ou
seja, a formação continuada dá ao indivíduo mais uma bagagem que não se constitui
apenas pela ação, mas também pela reflexão.
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NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO:
experiências com estudantes de letras libras e letras inglês
Ana Karla Medeiros da Silva24
Isabelle Pinheiro Fagundes25
Antônio Orlando Fernandes26
Simone Maria da Rocha27

RESUMO: Quais experiências de vida e escolarização marcaram e/ou marcam as
histórias de graduandos dos cursos de Letras Libras e Letras Inglês da UFERSA? Suas
histórias são dignas de serem ouvidas e podem ser utilizadas como instrumento
formativo? Como narrativas autobiográficas podem nos ajudar a pensar a formação
docente? O que podemos aprender com as histórias de vida de graduandos em
formação? Esses questionamentos mapearam inquietações epistemológicas e
orientaram a trajetória metodológica da pesquisa. Temos por objetivo apresentar as
narrativas autobiográficas como instrumento de formação docente, para tanto
utilizamos os princípios da abordagem biográfica em educação, com base nos estudos
de Ferrarotti (2010), Passeggi (2010, 2011), Delory-Momberger (2008, 2010), dentre
outros. Participaram do estudo 05 (cinco) estudantes dos cursos de Letras Libras e Letras
Inglês da UFERSA, campus Caraúbas/RN. O corpus de análise da pesquisa constitui-se de
cinco narrativas escritas, elaboradas durante 10 (dez) encontros em ateliês de escrita
autobiográfica, ao longo do primeiro semestre de 2017. Das análises, destacamos os
seguintes eixos: 1. Família: reminiscências e suporte emocional; 2. Profissão docente:
um mundo a desvendar. Com relação ao primeiro eixo, observamos que nas narrativas
dos graduandos as experiências que marcaram suas trajetórias de vida relacionam-se as
memórias familiar, as rupturas de escolarização, impostas por acontecimentos como a
maternidade e a entrada cedo no mercado de trabalho; por outro lado, é na família que
está o suporte emocional e financeiro para a retomada ou a entrada na vida
universitária. No segundo eixo, os participantes nos mostram que suas histórias podem
nos ajudar a pensar a formação docente, principalmente quando depreendemos seus
percursos, seus desconhecimentos com relação ao curso escolhido e suas dificuldades
de acesso e permanência na universidade. Com suas narrativas aprendemos que os
graduandos estão compreendendo a profissão na medida em que vivenciam sua
formação cotidiana na UFERSA. Desde descobrir e aprender uma nova língua, seja inglês
ou libras, bem como elementos culturais das mesmas e dos seus usuários, até a
percepção e representação de si mesmos como futuros professores em formação. Por
fim, consideramos que as narrativas (auto)biográficas como instrumento de formação
docente nos auxilia a conhecer melhor os graduandos, suas histórias de vida e seus
percursos de escolarização. Para além disso, narrar sua história pode contribuir para o
empoderamento biopolítico da própria vida do indivíduo, como expressa a narrativa de
uma das participantes: “descobri que minha história é importante e pode ser contada”,
24
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reforçando a pesquisa com o sujeito e não sobre o sujeito. A utilização das narrativas
autobiográficas como instrumento de formação colabora, ainda, para o processo de
reflexividade biográfica, numa dialética do refletir sobre a reflexão, além de construir e
interpretar diferentes versões de si.
Palavras-chave: Narrativas autobiográficas. Formação docente. Experiência.

INTRODUÇÃO
A pesquisa (auto)biográfica em Educação tem como um de seus fundamentos
adotar as narrativas na primeira pessoa como matéria primordial para investigar a
complexidade dos modos como crianças, adolescentes, jovens e adultos percebem sua
condição humana em diferentes momentos e espaços de vida, como eles se inscrevem
em diferentes categorias sociais e geracionais e constituem sua historicidade, em
diversas situações, enquanto sujeitos singulares-plurais. O presente estudo tem como
objetivo apresentar as narrativas (auto)biográficas como método de formação docente,
nossas preocupações iniciais se expressam nos seguintes questionamentos: Quais
experiências marcaram e/ou marcam as trajetórias de graduandos dos cursos de Letras
Libras e Letras Inglês da UFERSA? Suas histórias são dignas de serem ouvidas? Como
suas narrativas de vida podem nos ajudar a pensar a formação docente? O que podemos
aprender com suas histórias de vida em formação? Nosso intuito é o de contribuir com
a produção de conhecimento no campo da formação docente e da pesquisa
(auto)biográfica em educação.
Participaram do estudo 05 (cinco) estudantes dos cursos de licenciatura em
Letras Libras e Letras Inglês da UFERSA, campus Caraúbas/RN. A intenção é, também, a
de identificar em suas narrativas pistas que nos auxilie a delinear perfis sociais e
históricos dos estudantes que adentram as licenciaturas de letras na nossa universidade.
Procuramos aqui apresentar alguns resultados oriundos das análises dessas
narrativas, que vêm nos permitindo obter entendimento de aspectos relevantes sobre
a percepção de estudantes em formação acerca de seus percursos de escolarização,
ingresso na universidade e da formação em andamento.
Partimos de um diálogo teórico com Ferrarotti (2010), Delory-Momberger
(2008; 2013; 2014) e Passeggi (2010; 2011; 2014) para discutir a importância das
narrativas como fonte de formação. Em seguida, apresentamos o percurso
metodológico adotado e passamos às análises e resultados da pesquisa.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa que ancora-se nos princípios da investigação
qualitativa em educação (LÜDKE e ANDRÉ, 2015). Realizada pelo Grupo de Estudos e
Pesquisas com Narrativas (Auto)Biográficas em Educação (GEPNAE), que envolveu além
da professora orientadora, cinco estudantes das licenciaturas em Letras Libras e Letras
Inglês da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), no campus de Caraúbas,
Estado do Rio Grande do Norte. No quadro 1 faremos uma breve apresentação dos
participantes:

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

89

Nome28
Idade
Eduardo
35
Marilene
41
Aliane
25
Cecília
28
Nicoly
27
Quadro 1: Perfil dos participantes
Fonte: Dados da pesquisa

Curso
Letras Libras
Letras Libras
Letras Libras
Letras Libras
Letras Inglês

Período
6º
6º
6º
5º
5º

Ressaltamos que os participantes são membros do GEPNAE e vivenciaram todo
o processo da pesquisa, inclusive da análise de dados. Para a constituição do corpus
seguimos as orientações de Delory-Momberger (2014), no que diz respeito aos ateliês
biográficos e de Passeggi (2011), quanto às reflexões sobre as narrativas construídas.
Foram realizados 10 (dez) encontros, sendo os 04 (quatro) iniciais para estudo
e aprofundamento teórico-metodológico; e 06 (seis) finais destinados às produções e
socializações das narrativas (auto)biográficas, inicialmente, orais e, posteriormente,
escritas. Os encontros aconteceram no primeiro semestre de 2017, organizados da
seguinte maneira: semanalmente para o aprofundamento teórico-metodológico e
quinzenalmente para a construção, socialização e reflexão das narrativas.
Os ateliês de escrita (auto)biográfica realizados pelos graduandos, junto a
professora, compreenderam cinco etapas: primeiro e segundo encontros foram
contatos iniciais com os participantes do grupo, uma explicação sobre a pesquisa, e a
apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual estão
explicitados os objetivos, a metodologia, os riscos e os benefícios da pesquisa. O
participante pôde concordar ou não em partilhar do grupo, sendo facultado desistir em
qualquer momento, respeitado seu direito de escolha. Foram convidados alguns
professores de escolas da Educação Básica do município de Caraúbas para que
participassem dos dois primeiros encontros e compartilhassem suas experiências
enquanto profissionais da educação. Consideramos que foi um momento muito rico, de
aprendizagens, vivências e generosidade profissional.
No terceiro ateliê, utilizamos uma pergunta indutora para a construção da
narrativa, a saber: Quais experiências de vida te fizeram escolher/despertar para ser
professor/a? A partir dessa pergunta todos contaram suas experiências e discutimos
sobre as influências que um/a professor/a pode vir a ter, sobre a vida de seus alunos. A
produção da primeira narrativa e a socialização dela fizeram parte da terceira e quarta
etapa da pesquisa. A cada encontro era lançada uma nova pergunta indutora na qual os
participantes eram orientados a refletir e a reescrever sua história de vida, relembrando
pessoas, lugares, tempos e acontecimentos significativos em seu percurso educativo.
Como nos lembra Delory-Momberger (2014, p. 341), “[…] a finalidade dessa primeira
narrativa é constituir um traçado para a escrita da segunda narrativa autobiográfica,
objeto de uma “tarefa” para o encontro seguinte”.
A quinta e a sexta etapas consistiram na finalização das narrativas
(auto)biográficas. Foi o momento de socialização e compreensão das histórias narradas.
Nesta etapa os participantes foram organizados em tríades, ou seja, enquanto um fazia
28

Os nomes utilizados são fictícios, a fim de preservar a identidade dos participantes, vale
ressaltar que foram escolhidos por cada um deles.
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a leitura de sua narrativa os outros dois participantes faziam anotações e em seguida
perguntas, sem interpretar a narrativa do outro. Conforme orientação de DeloryMomberger (2014, p. 341), nesse processo:
[…] Cada um apresenta sua narrativa no coletivo e os participantes
fazem perguntas sem nunca procurar dar interpretação: este trabalho
comum de elucidação narrativa visa ajudar o autor a construir sentido
em sua história de vida e os narratários a compreender essa história
do exterior como fariam com um romance ou com um filme […].

Este é um processo que ajuda o autor a perceber e a construir sentido em sua
história de vida a partir de outra perspectiva, pelo acompanhamento e
compartilhamento da história narrada. Ao atribuir uma sequência de acontecimentos a
fim de que o outro, que ouve e está de fora da história, depreenda os acontecimentos
significativos na sua narrativa, o autor também pode empoderar-se de sua história e
compreender situações de sua própria vida. Utilizamos como corpus para análises
narrativas escritas, que surgiram das etapas explicitadas acima, produzidas nos ateliês
de escrita (auto)biográfica, realizados na UFERSA, campus Caraúbas. A seguir,
apresentamos os resultados das primeiras análises.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisar dados é sempre um desafio na pesquisa. Preocupações com o rigor
científico, zelo pelas histórias narradas e o respeito pelos participantes, direcionaram o
presente estudo.
Para a análise dos dados, seguimos as orientações de Jovchelovicth e Bauer
(2002) no que diz respeito à análise temática. Os autores orientam que as narrativas
devem ser distribuídas em três colunas, sendo a primeira com a narrativa na íntegra; a
segunda com a primeira redução ou paráfrase; e a terceira com as palavras-chave ou
palavras-temática.
Os achados iniciais nos conduziram à elaboração de dois eixos de análise: 1.
Família: reminiscências e suporte emocional; 2. Profissão docente: um mundo a
desvendar;
1. Família: reminiscências e suporte emocional
Narrar nossa própria história nem sempre é simples. O que contar, como contar,
a quem contar… são questões importantes na construção narrativa, principalmente
quando migramos da narrativa oral para a narrativa escrita. Eduardo (2017), expressa
logo de início essa dificuldade:
Descrever sobre si é muito interessante. Isso te faz refletir sobre
determinadas decisões e fatos históricos que marcaram nossa vida. Tenho
aqui tentado encontrar palavras para expressar um pequeno momento de
minha vivência. Embora surjam em meus pensamentos diversos
acontecimentos, ainda assim tenho dificuldades para organizar em um texto
escrito.

Encontrar o fio da narrativa inicial é o desafio posto de imediato para quem
começa a contar sua história. Ao analisarmos as narrativas dos participantes fomos
percebendo que alguns acontecimentos, eventos e personagens se aproximavam, ou
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seja, eram fatos recorrentes. Por exemplo, as narrativas de Aliane e Marilene revelaram
que, direta ou indiretamente, situações familiares contribuíram para a entrada na
universidade. Observamos isso claramente na fala de Aliane (2017) quando ela conta:
[…] Meu avô sempre esteve cuidando de todos nós. Ele era um pai para mim,
a quem serei eternamente grata por tudo que fez. O meu avô sempre teve o
sonho de me ver formada, mas infelizmente antes mesmo de iniciar o meu
curso ficou doente de câncer e Deus o levou. Tempo depois de o meu avô
partir, o sonho que ele tanto teve estava começando a ter início […].

Percebemos que a trajetória formativa de Aliane está marcada por uma
reminiscência afetiva, um desejo de alguém muito importante para sua família,
projetado na sua própria história de vida. Na mesma direção da memória familiar
Marilene (2017) nos apresenta as rupturas e encontros com os estudos quando diz:
“Parei de estudar durante anos, pois fui mãe e, sendo assim, precisei trabalhar e me
dedicar aos meus filhos. Quando eles já estavam na escola, pude terminar o meu ensino
médio. Após um longo período, consegui, então, ingressar no curso de Letras Libras”.
As narrativas das participantes nos levam a pensar nas palavras de DeloryMomberger (2014, p. 337), quando lembra que contar um pouco da vida é

[…] uma dimensão que permeia o conjunto dos momentos e que contribui
para construí-los, na medida em que a narrativa da vida permite reunir
episódios e experiências da vida que pertencem a tempos e a contextos
heterogêneos. Narrando sua vida, o indivíduo ordena, tematiza, interpreta os
acontecimentos de sua existência segundo uma coerência de forma e de
sentido: tendo sobre sua vida e sobre si mesmo um discurso que responde
aos princípios de sucessão e de causalidade […].

Aliane e Marilene procuram situar-se num tempo heterogêneo de
acontecimentos sucessivos e permeados pela causalidade da vida, perceptíveis nas
frases “tempo depois do meu avô partir”, bem como “após um longo período”. Existe
uma tentativa clara de dar coerência temporal e sequencial aos acontecimentos. Na
mesma perspectiva Bruner (2002, p. 46) afirma que “[…] uma narrativa é composta por
uma seqüencia singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres
humanos como personagens ou autores”. As participantes esforçam-se nesse sentido.
“Tudo começa em 2014 quando fiz o Enem e passei para o curso de Letras Libras.
Meus pais me incentivaram e me ajudaram em tudo que precisei […]”. Esta fala de Cecília
(2017), demonstra a importância do suporte emocional e financeiro da família para a
concretização de sua matrícula, mudança para outra cidade e início do curso: “[…]
Cheguei a Caraúbas sem conhecer ninguém, fiquei hospedada uma semana no
apartamento de uma senhora que nunca tinha visto na minha vida, mas que me auxiliou
durante um tempo”. As redes de relações tecidas cotidianamente pela graduanda
favoreceram a sua permanência no novo cenário de vida. As relações que estabeleceu
com os outros era uma forma de também relacionar-se consigo mesma, num novo
projeto de vida e formação: “[…] Era uma experiência nova na minha vida, estava muito
entusiasmada, gostava de tudo, do curso, dos colegas, de morar sozinha, me sentia
independente, livre, adulta” (CECÍLIA, 2017).
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A entrada na universidade se apresentou para Cecília como um mundo novo a
desvendar, embora no seu cotidiano na universidade e no contexto de sua mudança
geográfica, distante de seus familiares, ela aos poucos foi se dando conta dos desafios
que o projeto de vida profissional assumido acarretou para si, vejamos;

Não demorou muito essas sensações foram sendo substituídas pela
responsabilidade e dificuldade. Me dei conta do quanto é difícil ser
independente, ter que assumir responsabilidades e enfrentar as dificuldades.
Mas, foi nesse momento que percebi que não estava tão só quanto
imaginava, minha família e uma amiga, em especial, me ajudaram a enfrentar
os momentos de dificuldade desde que cheguei aqui (CECÍLIA, 2017).

A graduanda nos mostra mais uma vez a importância da família e das redes de
amizade que vão sendo construídas na universidade. Importa-nos também destacar o
papel dos grupos de pesquisa no acolhimento e na permanência dos estudantes na
universidade. A esse respeito ela narra:
Em um desses momentos difíceis soube do grupo de pesquisa […]. Participar
do grupo naquele momento me ajudava a superar uma fase ruim que estava
passando. Com o passar do tempo o grupo foi se tornando mais que apoio
para mim, fui apresentada a outro universo acadêmico, fora daquele de sala
de aula, frequência e avaliação que acreditava ser o único.

Cecília conheceu a pesquisa científica, o que ajudou a ampliar sua percepção de
universidade e de formação. A pesquisa como um dos pilares da formação universitária,
juntamente com o ensino e a extensão, é sem dúvida imprescindível numa perspectiva
de educação integral. Destacamos que a participante é bolsista de iniciação científica,
com bolsa PIBIC/CNPq/UFERSA, já apresentou diversos trabalhos em eventos científicos
e vem sendo formada no âmbito da pesquisa em educação. Na construção de sua
profissão docente, um mundo a desvendar se apresenta.
2. Profissão docente: um mundo a desvendar
Num contexto de iniciação da formação profissional, pela entrada na
universidade, as narrativas apontam para aspectos relevantes na construção de uma
identificação com o curso escolhido e, ao mesmo tempo, com o mundo novo de vida,
como observamos na fala de Cecília “gostava de tudo […] me sentia independente, livre,
adulta”.
Os relatos parecem caminhar no sentido de um desvelamento cotidiano da
profissão:
A necessidade de ingressar em qualquer curso superior nos dá uma ideia de
realização pessoal, talvez essa busca nos conduza a descobrir de fato as áreas
específicas que nos desafiam. Quero me referir a vocação. […] Era Letras
Inglês que […] me proporcionaria uma felicidade indubitável. (NICOLY, 2017).

A narrativa de Nicoly expressa por um lado a necessidade de ingressar no ensino
superior, e por outro as dificuldades em escolher ou de fato poder entrar no curso que
deseja. Nem sempre os graduandos escolhem o curso, por vezes são escolhidos pelos

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

93

cursos, de acordo com suas notas no Enem. Acerca disso, Marilene (2017) relata uma
experiência na universidade que a marcou muito:

Um dia, na aula de recepção aos novos ingressantes do campus, mais
precisamente de Letras, a palestrante, uma professora do curso, em sua fala
sobre “Educação, formação e escolha do curso”, fez a seguinte pergunta aos
ouvintes da palestra: Vocês escolheram o curso ou o Enem escolheu o curso
para vocês?

Com relação a sua entrada no curso de Libras ela, a partir da indagação feita pela
professora, percebe que “[…] nunca havia parado para fazer essa reflexão. De fato, o
Enem escolheu o meu curso e para minha felicidade me identifiquei com ele”. Ou seja,
para ela a profissão como futura docente de Libras era um mundo a ser desvendado:
“[…] embora só tivesse ouvido falar sobre a língua de sinais de forma vaga e não
conhecia nada da cultura surda”.
Acerca de sua escolha profissional, Nicoly (2017) conta “[…] Vi esse espaço como
uma espécie de oportunidade para adquirir conhecimento e uma forma de ingressar
num curso superior, especificamente em Psicologia. Sim, sonhei durante alguns anos
com essa carreira/área”. O que fez mudar de planos? Por quais razões não concretizou
seu desejo de estudar Psicologia? Algo aconteceu no seu percurso que a fez ter no curso
de Letras inglês uma “felicidade indubitável”.
Ao falar de seu ingresso no curso Marilene (2017) lembra que: “[…] num primeiro
instante nem eu mesma acreditei e não estava confiante, mas decidi tentar, caso não
gostasse ou até mesmo não acompanhasse desistiria […]”. O percurso de vida de
Marilene foi tão marcado por rupturas e dificuldades que não conseguia acreditar que
era possível entrar na universidade pública, e se entrasse o medo de não “acompanhar”,
ou seja, de não aprender, estava em suas preocupações. O mundo da Libras,
desconhecido para ela, estava a ser desvendado, conforme relata: “[…] na verdade, eu
não conhecia nada da Libras, foi tudo muito novo, pois não tinha ideia da dimensão
dessa língua e sua cultura surda […]”. Portanto, entrar no curso de Libras foi para ela
descobrir uma nova língua e uma nova cultura.
Com relação a entrada no curso Aliane (2017) conta:

O meu primeiro contato com a Libras foi na colação de grau das minhas irmãs,
lá havia uma intérprete de Libras interpretando toda a colação […] então
achei muito interessante e muito linda a Libras. Quando começou a inscrição
no SISU vi que tinha um curso de Libras na Ufersa Caraúbas e então como não
estava cursando nenhum curso resolvi escrever-me em Letras Libras, apenas
sabia que Libras era uma forma das pessoas se comunicarem com o surdo.

As narrativas demonstram o desconhecimento com relação a Libras e a cultura
surda. Eduardo (2017) conta que suas primeiras aproximações com a Libras foi numa
perspectiva de ajudar na comunicação, visto que trabalhava em hospital, como técnico
de enfermagem, e tinha vivenciado uma experiência difícil com um paciente surdo que
não pôde ser atendido e precisou ser transferido de hospital por falta de intérprete.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

94

Diante desses fatos comecei a me atentar para a falta de profissionais
capacitados na área de Libras, até que surgiu um curso básico pelo PRONATEC
no IFRN de Caicó, me inscrevi com o intuito de aprender as primeiras
comunicações. Confesso que a cada dia de aula meu desejo de aprender só
aumentava, ao interagir com a comunidade surda fui percebendo a
importância dessa língua de sinais. Poderia, então, me tornar um profissional
dessa área.

É relevante destacar que a Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2002, assegura
que a acessibilidade da comunidade surda será com o auxílio do tradutor intérprete de
língua de sinais, no Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei
supracitada, esclarece o direito de “[…] atendimento às pessoas surdas ou com
deficiência auditiva na rede de serviços do SUS e das empresas que detêm concessão ou
permissão de serviço público de assistência à saúde, por profissionais capacitados para
sua tradução e interpretação.”
Eduardo (2017) que inicialmente começou a estudar a Libras como uma
possibilidade de auxílio na comunicação, foi aos poucos desvendando um universo novo
e, quiçá, uma possibilidade profissional. A representação tanto da língua quanto da
cultura surda sofreu uma grande transformação quando ele adentrou no curso:

[…] antes meu olhar era diferente, meu intuito era porque eles precisavam de
ajuda em determinadas situações. Eu não tinha essa visão de mercado de
trabalho para profissionais de Libras, antes de entrar no curso de Letras
Libras. Meu olhar era preconceituoso com relação a comunidade surda.

Lembramos que perceber a Libras como um campo de atuação profissional
resulta de uma luta social e política da comunidade surda, dos direitos humanos, das
instituições científicas que tanto lutaram para a aprovação da Lei Nº 10.436, de 24 de
abril de 2002, também regulamentada pelo Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências. Eduardo (2017)
diz: “Nunca me passou pela cabeça que um surdo poderia dar aula, nem que existia uma
gramática própria da língua, via os surdos como coitadinhos”. Ou seja, havia uma total
desinformação do universo surdo. Toda a representação de Eduardo (2017),
anteriormente sua entrada no curso era baseada no senso comum arraigado em
preconceitos. Ele continua:

Hoje todos esses pensamentos preconceituosos foram desfeitos. Percebi que
a capacidade cognitiva do surdo é igual a de qualquer ouvinte, sua limitação
não impede de ter uma vida normal. Me vejo no futuro como um profissional
dessa área, tenho planos que antes, por falta de conhecimento nunca
imaginei.

Eduardo demonstra em sua narrativa que a profissão docente no curso de
licenciatura em letras libras, em seu percurso formativo, vem colaborando para atribuir
outros sentidos a Libras, a cultura surda e ao seu próprio projeto de vida.
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CONCLUSÕES
A narrativa (auto)biográfica não se limita a permitir que o indivíduo
simplesmente descreva acontecimentos de sua vida, antes, constitui uma ação social
por meio da qual a pessoa retotaliza, de maneira sintética, o seu percurso de vida e a
sua interação com o meio que a circunda. Percebemos pelas primeiras análises
realizadas, que os estudantes contam suas histórias de aproximações, aprendizagens e
estratégias de permanência no curso. Os achados iniciais nos conduziram à elaboração
do eixo Família: reminiscências e suporte emocional, no qual apontam para a memória
familiar, as trajetórias que os fizeram encontrar o curso de Letras Libras e Letras Inglês.
Outro eixo desenvolvido foi a Profissão docente: um mundo a desvendar, nele os
participantes nos contam dos desafios encontrados na descoberta da profissão e na
(re)construção de projetos de vida. No eixo Compreender a profissão, viver a formação
os participantes nos contam de suas apropriações conceituais e compreensão da
profissão, ao mesmo tempo em que vivem a formação. As análises das narrativas não se
esgotam com este trabalho, esperamos dar continuidade e apresentarmos em outros
momentos de maneira ainda mais aprofundada.
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O COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICA PEDAGÓGICA E SEU PAPEL FORMADOR NO
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFESP
José Paulino Filho29
Márcia Maria Alves de Assis30
RESUMO: O artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida no
âmbito da Formação do Professor. A pesquisa tem como finalidade revelar a forma
como se desenvolve a prática formativa docente no Instituto de Educação Superior
Presidente Kennedy - IFESP, em Natal/RN, apresentando aspectos da organização, a
natureza, a função e a dinâmica do Componente Curricular Prática Pedagógica do Curso
de Licenciatura em Matemática, ofertado no âmbito do Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica - PARFOR. Na metodologia do estudo, utilizamos
diferentes instrumentos (questionário, relatório e portfólio) para a coleta de
informações aplicados junto a professores em formação. Apresentamos neste relato
alguns resultados, obtidos através de portfólios, que evidenciam o potencial integrador
e formativo do Componente Prática Pedagógica. Os resultados apontam que os
professores em formação identificaram a potencialidade do Componente em estudo em
promover a relação dialógica entre teoria e prática. Ressaltam, ainda, a importância de
sua abordagem metodológica ao favorecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa,
articulados com as atividades do Estágio Curricular, e promover a reflexão da prática
docente e de seu campo de atuação.
Palavras-chave: Formação de Professor. Prática Pedagógica. Currículo de Matemática

1 INTRODUÇÃO
Ao refletirmos a respeito da formação de professores, na perspectiva de um
projeto coletivo e reflexivo crítico, talvez seja necessário considerar o conhecimento
complexo que exige processos de busca, de indagação, de invenção e de criação. Essa
forma de pensar aceita que todo conhecimento é problemático e discutível e, portanto,
susceptível de ser repensado e interpretado no seu processo de produção, transmissão
e socialização.
Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que se ampliem os processos de
formação docente, considerando-se a complexidade educativa, levando-se em conta
perplexidades e contradições reais presentes na prática escolar, possibilitando aos
professores uma transformação educativa em que definam seus horizontes profissionais
a partir de uma posição pedagógica e de uma visão estratégica ante seu contexto
educacional.
Os professores que atuam na escola básica, muitas vezes, tornam-se executores
de propostas elaboradas por especialistas em currículos e/ou por tradicionais equipes
pedagógicas contratadas para confeccionar atividades planejadas para a sala de aula,
distantes e à margem dos contextos nos quais serão aplicadas, desconsiderando as
29
30

Doutor do Curso de Licenciatura em Matemática do IFESP. e-mail: josepaulinofilho@hotmail.com.
Doutora do Curso de Licenciatura em Matemática da UERN. e-mail: marciageomat@ig.com.br.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

98

diferentes realidades. Assim, os conteúdos disciplinares são transmitidos e reproduzidos
pelos professores com a maior fidelidade possível, até porque, em geral, estão inseridos
em cursos de formação que se reduzem a uma mera transmissão de conhecimento
teórico sobre o ensino.
O resultado dessa formação limita-se a um domínio fragmentado do
conhecimento, em vez de permitir aos professores que explorem e questionem
processos. Têm-se desconsiderado experiências e saberes docentes que foram
construídos não somente intelectual e socialmente, mas também de forma emotiva e
moral, através da própria vivência. Arnaus (1999) considera que ignorar esse capital
pedagógico é negar a importância do contexto experiencial-pessoal na relação com o
conhecimento, no processo de aprendizagem.
Para isso, talvez precisemos conhecer e pensar sobre a realidade educativa
desde sua complexidade, ou seja, relacionar e integrar o que, na verdade, apresenta-se
relacionado e integrado. É preciso investir em uma visão problemática do conhecimento
pedagógico, sendo este construído socialmente e sujeito a valores ideológicos e éticos
de quem os seleciona, organiza e transmite.
Nesse contexto, a formação docente assume, para nós, um papel que transcende
o ensino caracterizado por uma mera atualização científica pedagógica e didática e
configura-se na possibilidade de criar espaços de reflexão crítica e participação,
proporcionando condições de aprendizagem e de adaptação para que as pessoas
possam conviver com a mudança e a incerteza (IMBERNÓN, 2001).
Além disso, esta formação deve apontar alternativas para que se pense em
estratégias de desenvolvimento curricular, planejamento de programas e, em geral,
melhoria da instituição educativa, e nelas implicar-se, resolvendo situações
problemáticas gerais ou específicas inerentes ao ensino em seu contexto, possibilitando
ao professor mudanças em suas concepções. (GIORDAN; VECCHI, 1996).
A problemática da formação do professor apresentada acima tem sua
peculiaridade na formação do professor de matemática, considerando-se a natureza e
a estrutura do conhecimento matemático. Dentre os profissionais da educação, o
professor de matemática talvez seja aquele que mais sofre críticas.
Os programas de formação de professores, bem como os estudos sobre o ensino
e suas aplicações em cursos de formação inicial e continuada, têm acompanhado
historicamente as concepções teóricas e sociopolíticas (acerca das funções da educação,
do ensino da matemática, do papel do professor dessa disciplina etc.) de cada época.
Estas concepções, por um lado, orientam e atualizam os conteúdos da formação; por
outro, por vezes, confundem os futuros professores ou aqueles em formação pela
variedade de paradigmas formativos atrelados a elas.
Refletindo sobre essa problemática, através da nossa atividade docente em
cursos de formação de professores, temos nos deparado com alguns sinais que apontam
caminhos para uma maior compreensão da questão em foco. Aos poucos, fomos nos
aproximando de questões epistemológicas que perpassam os terrenos da matemática,
chegando, também, em terrenos como a caracterização das concepções sobre a
matemática e seu ensino e a construção cultural e social dessas concepções. Além disto,
ao nos debruçar sobre esta problemática as questões de natureza curricular nos
chamaram a atenção por ter um forte impacto nos processos formativos de professores.
Neste sentido, o presente artigo pretende contribuir na busca de soluções para
a problemática da formação do professor, especialmente no campo da formação do

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

99

professor de matemática, a partir da experiência que ora desenvolvemos no contexto
do PARFOR. O estudo aborda a dinâmica e as atividades desenvolvidas em um
Componente Curricular do Curso de Matemática do IFESP.
Nosso objetivo é revelar a forma como se desenvolve a prática formativa
docente no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy - IFESP, em Natal/RN,
abordando de forma reflexiva e crítica aspectos da organização e da dinâmica do
currículo de formação. Assim, nosso objeto de estudo são as atividades desenvolvidas
no Componente Curricular Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em Matemática
do IFESP, ofertado no âmbito do PARFOR, analisando a forma como este componente
contribui para o desenvolvimento e para a aprendizagem do professor em formação,
focalizando sua natureza integradora e formativa.
2 A PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO: O CONTEXTO E O PERCURSO METODOLÓGICO
Nesta parte, situamos a pesquisa em desenvolvimento cadastrada no Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Educação – NEPE, do IFESP. A referida pesquisa teve início no
ano de 2015 e prevista para finalizar em 2017. Nosso interesse em realizar esta pesquisa
se deu a partir de nossas reflexões sobre o currículo do curso de Licenciatura em
Matemática do qual fazemos parte e das atuais exigências para a formação do professor
em que a aquisição dos conhecimentos específicos da área não é suficiente para formar
professores profissionais. Nossa inquietação tem origem, também, no envolvimento em
grupos de trabalho e fóruns de discussão de cursos de licenciatura em matemática
promovidos pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM (2006), como
também em fóruns de discussões curriculares em âmbito nacional e local.
Desse modo, nossas reflexões nos levaram a pensar em analisar como anda o
curso de licenciatura do IFESP? O que pode ser modificado para melhorar a formação
do professor no IFESP? O que os documentos oficiais apontam para formação do
professor atual?
No IFESP atualmente estamos atuando em além de outros cursos de licenciatura
e pós-graduação, na formação de professores de matemática com cursos de primeira e
de segunda licenciatura. Portanto, nossa intenção em elaborar o projeto de pesquisa,
nos levou a pensar em identificar nossas fragilidades e potencialidades na proposta
curricular desses dois cursos, visto que suas matrizes curriculares são parecidas, mas o
curso de segunda licenciatura tem carga horária bastante reduzida e alguns
componentes não fazem parte de sua estrutura curricular, inclusive o componente
Iniciação à Pesquisa. Devemos salientar que o curso de segunda licenciatura, no período
de realização da pesquisa, só foi ofertado no âmbito do PARFOR.
A pesquisa em foco tomou como objeto de estudo as atividades desenvolvidas
no Componente Curricular Prática Pedagógica nos cursos de primeira e de segunda
Licenciatura em Matemática do IFESP, analisando a forma como este componente
contribui para o desenvolvimento e para a aprendizagem do professor em formação.
Em sua primeira fase, nossa investigação se voltou para questões mais gerais do
Componente Curricular em estudo tentando identificar seu papel formativo e
integrador e, especialmente, seu potencial de articular teoria e prática. Na segunda fase
da pesquisa, a preocupação centra-se nas atividades de Investigação Didática e de
Iniciação à Pesquisa ligadas ao Componente em tela. Em sua fase final, a investigação
focaliza a função integradora do Componente Prática Pedagógica analisando,
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especialmente, suas relações com os componentes Estágio Curricular e Trabalho de
Conclusão de Curso, de modo a identificar e compreender como estes se articulam no
currículo de formação.
Na pesquisa, alguns princípios metodológicos foram orientadores do trabalho.
Para uma compreensão do processo, fizemos remissão às suas particularidades:
O valor dos procedimentos (confiabilidade, validez) se estabelece por referência
ao estudo e a sua compreensão. Os critérios utilizados na organização dos dados
dependem do interesse do pesquisador, o que pressupõe a validade das explicações e
não pelos próprios dados em si, em outras palavras, a interpretação é uma condição
integral e necessária das pesquisas.
Os diferentes instrumentos (questionário, relatório e portfólio) que estão sendo
utilizados na pesquisa, com o apoio da técnica da triangulação, contribuem para uma
maior confiabilidade e validade científica.
Utilizamos um questionário semi-estruturado, análise de portfólios (Memorial
de Formação) e relatórios. Assim, neste trabalho, os dados são todos os tipos de
informação que se pôde obter, através das respostas aos questionários, e dos demais
instrumentos, pois, “[...] quando o [pesquisador] tiver que olhar para o material
coletado para tentar apreender os conteúdos, os significados, as mensagens implícitas
e explícitas, os valores, os sentimentos e as representações nele contidos” (ANDRÉ,
2002, p. 61), precisa ir além do óbvio e do aparente. Neste artigo, apresentamos alguns
resultados da pesquisa oriundos do portfólio que se constitui, na dinâmica do
Componente em estudo, uma produção escrita do aluno ( professor em formação) de
natureza reflexiva, crítica e avaliativa que serve de apoio e subsídio para elaboração do
Memorial de Formação – TCC.
Nossa pesquisa é predominantemente qualitativa, pois investigar
qualitativamente é descrever os pormenores relativos a pessoas, locais e conversas. É
privilegiar a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos
investigados.
A nossa opção por esta abordagem de pesquisa deve-se ao fato de nos
propormos a analisar detalhadamente a situação estudada, de modo que elaboremos
uma explicação lógica das respostas obtidas nos diversos instrumentos, na busca de
respostas para nossas questões de estudo.
3 O COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICA PEDAGÓGICA: SUA NATUREZA E ALGUNS
FUNDAMENTOS
Historicamente, nos cursos de formação docente, tem se observado que a
prática é discutida no momento final da formação. A ideia era concebê-la como uma
mera aplicação de conhecimentos teóricos previamente aprendidos. Recentemente,
estudos têm revelado o quanto a prática profissional favorece e exige a construção de
um tipo de conhecimento de natureza diferente do conhecimento teórico. Esse tipo de
conhecimento está impregnado de características pessoais e individuais do professor
em formação e ainda revela suas relações interpessoais, suas crenças, representações,
concepções e suas teorias implícitas sobre a educação, o ensino e a matemática
construídas nos processos de socialização que ocorrem no contexto do trabalho
docente. Trata-se, portanto, de um conhecimento prático.
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Nesse sentido, a prática profissional passa a ser concebida como um
espaço/objeto essencial e não secundário da formação. Assim, os programas de
formação docente devem considerá-la de forma articulada com a formação teórica
tomando como ponto de partida os problemas concretos envolvidos nesta prática
(ESTEVES, 2011).
Na prática formativa docente que desenvolvemos há 23 anos no IFESP, a
preocupação com a articulação teoria/prática tem sido frequentemente refletida,
discutida e praticada. Esta dimensão teórico/prática é materializada em todos os
períodos do curso de Licenciatura em Matemática através do Componente Curricular
Prática Pedagógica.
A organização curricular do curso em foco aponta para a necessidade de uma
nova concepção para a formação de professor que atua e que irá atuar na Educação
Básica, em consonância com as Resoluções CNE/CP 1/2002 e CNE/CP 2/2002 e que
estabelecem Diretrizes para Formação de Professores da Educação Básica em nível
superior, bem como com as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Licenciatura. As expectativas relativas à qualidade do processo formativo em curso
delineiam, dentre outros, os seguintes princípios organizacionais do currículo (IFESP,
2011):
• Contribuir para a formação de profissionais competentes, capazes de atuar
criticamente na sociedade, compreendendo sua gênese e transformação, os
múltiplos elementos que nela intervém, como produtos da ação humana; a si
mesmo como agente social e os processos sociais como orientadores da
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos;
• Propiciar a aquisição do saber de forma articulada e multidisciplinar em sua
natureza teórico-prática, priorizando uma abordagem centrada no
desenvolvimento da autonomia pessoal e profissional.
Esta organização curricular envolve componentes que estão articulados em
núcleos e estes se interligam principalmente no fazer pedagógico do Componente
Prática Pedagógica que propõe um fazer crítico, reflexivo e dialógico.
O Componente Curricular Prática Pedagógica, cuja finalidade é a de coordenação
da dimensão prática, inclusive o estágio supervisionado, e de promover a articulação
das diferentes práticas trabalhadas pelas disciplinas, numa perspectiva interdisciplinar,
é desenvolvido ao longo do Curso com ênfase nos procedimentos de observação e
reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com registro das
observações realizadas e a resolução de situações problema. Metodologicamente está
efetivada através de (IFESP, 2011):
• Trabalhos de Investigação Didática: observação de situações didáticas em
escolas do Ensino Básico; estudos de caso, de materiais pedagógicos, das
produções de alunos; elaboração de projetos de intervenção didática; situações
simuladas e outros trabalhos realizados em situações vivenciais, sob a orientação
dos formadores;
• Portfólio da Prática Pedagógica: trabalho autônomo realizado pelo aluno sob a
orientação dos professores formadores; consiste na produção, seleção e
sistematização dos registros dos estudos acadêmicos e relatório das atividades
práticas desenvolvidas durante o Curso; é um trabalho de autocrítica e de
reflexão sobre o processo de formação, das aprendizagens realizadas e sobre o
trabalho pedagógico durante o estágio; é um instrumento de auto-avaliação e
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documento comprobatório da prática a ser avaliado por uma comissão de
formadores;
• Seminários Multidisciplinares de Mediação Pedagógica: caracterizam-se como
espaço/tempo de mediação coletiva, de reflexão e diálogo entre os formadores
e alunos de cada período do curso, tendo como foco a prática docente;
consistem no trabalho de orientação, apresentação e discussão dos trabalhos
práticos, relatórios de observação e de experiências de intervenção didática, de
situações problemas ou outros meios e estratégias utilizadas pelos formadores
para promover a articulação das dimensões teórica e prática da formação. Os
seminários ocupam um tempo curricular não inferior a 1/3 (um terço) da carga
horária da Prática Pedagógica.
A estrutura curricular do curso em análise e a dinâmica com que o Componente
Prática Pedagógica é desenvolvida nos possibilitaram elementos para a nossa
investigação e nos orientaram na escolha dos procedimentos metodológicos da
pesquisa.
4 O COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICA PEDAGÓGICA E SEU PAPEL FORMADOR: A
VISÃO DOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO
Apresentamos, a seguir, alguns fragmentos de escrita de professores em
formação, colaboradores da pesquisa, avaliando criticamente o Componente Curricular
Prática Pedagógica. Evidenciamos nesta seção, os depoimentos de seis professores em
formação (aqui denominados Aluno A; Aluno B e Aluno C, Estagiário BETA; Estagiário
GAMA e Estagiário DELTA), bem como a análise sobre esses depoimentos.
Em relação à dimensão teoria/prática, os professores em formação conseguem
compreender bem o papel do Componente Curricular em estudo:
Esta disciplina não só me instrumentalizou como me fez ser mais
crítico comigo mesmo, inclusive fazendo-me refletir sobre minha
atuação enquanto professor. (Aluno A).
Em relação aos conteúdos e textos trabalhados, como já falei antes,
me fizeram refletir e ser um professor pesquisador, e gostaria de dizer
que foi através dos textos lidos e dos conteúdos trabalhados que
descobri novas maneiras de trabalhar outros conteúdos, apesar de ter
perdido algumas horas de sono, mas valeu a pena. (Aluno B)
As simulações de aulas foram de grande valia na minha formação, pois
nelas descobri habilidades que vou levar para vida inteira, onde, a
partir delas percebemos que estamos errando e como corrigir esses
problemas. (Aluno C).

Percebemos nos depoimentos desses três professores em formação que a
Prática Pedagógica “oportuniza a socialização de textos produzidos ao longo do período
letivo, tanto concernentes ao percurso personalizado do aluno quanto à diferentes
experiências desenvolvidas por eles em suas salas de aula”. (MELO, 2012). Para os
alunos o espaço escolar onde trabalham constitui-se em parte integrante dos
conhecimentos, que incluem seus interesses, necessidades e dificuldades.
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As atividades do componente Prática Pedagógica possibilitam momentos de
mediação coletiva, atitude reflexiva sobre a prática formativa e sobre a prática escolar
e diálogo entre os formadores e alunos, além de um repertório de técnicas de ensino e
de competências de gestão de sala de aula. Enfim, o conhecimento do professor tem
um forte componente do saber disciplinar, do saber a ensinar. Um exemplo dessas
atividades é a simulação de aulas para serem aplicadas no período de regência do
Estágio Curricular. As aulas simuladas são discutidas durante a realização dos Seminários
Multidisciplinares que compõem o Componente Prática Pedagógica e reforçam a atitude
reflexiva e dialógica entre alunos e professores.
No tocante à relação dos Componentes Curriculares Prática Pedagógica e Estágio
Curricular Supervisionado, identificamos como importante o depoimento do Aluno A: “É
inquestionável a contribuição das simulações das aulas para o estágio, pois na simulação
eu pude ter a oportunidade de experienciar o que iria aplicar na regência do estágio. Ou
seja, a simulação me serviu como laboratório”.
Na verdade, o estágio favorece a reflexão, a análise e a avaliação da atuação
docente contextualizada e, por conseguinte, amplia a compreensão sobre o trabalho
docente. Isso fica mais evidenciado quando os Componentes Prática Pedagógica e
Estágio Curricular se articulam sistematicamente durante a formação.
Pelos depoimentos, para os professores em formação, o Componente Prática
Pedagógica tem o objetivo de refletir sobre as aprendizagens e sua intervenção no
exercício da docência. Sobre isso Melo (2008), nos diz que:
[...] “só é possível concretizar uma mudança de postura do professor
em sala de aula se ele possuir uma personalidade inquieta, reflexiva,
investigativa, preocupando-se em estar sempre avaliando a sua
prática”. (MELO, 2008, p. 119).

Esses fragmentos de escrita dos professores em formação nos revelam uma
mudança de postura desses em relação a sua atuação docente, pois para eles a Prática
Pedagógica desempenha um relevante papel como espaço de aprofundamento teórico
em diferentes aspectos do ensino da Matemática.
Apresentaremos, a seguir, os depoimentos de três professores em formação que
reforçam a finalidade do componente Prática Pedagógica em promover a articulação
das diferentes práticas trabalhadas pelas disciplinas e seu vínculo com o Estágio
Curricular Supervisionado.
No relato apresentado pelo Estagiário “Beta”, percebemos que há também uma
preocupação em relação ao aprendizado dos alunos. Neste caso ao observar que os
alunos ainda não sabiam as quatro operações fundamentais da matemática, relata ele:
“passamos uma semana trabalhando problemas envolvendo as quatro operações para
então, começar no assunto de números inteiros”. O estagiário “Beta” nos coloca que
procura mudar a abordagem do conteúdo quando os alunos não compreendem,
vejamos o trecho do seu texto:
Trabalhar com números inteiros é muito complexo, principalmente
por trabalhar os jogos de sinais. Em alguns casos era preciso retomar
toda a aula anterior, muitos dos alunos não compreendiam a
transformação de sinais. Devido a essa situação procurei usar
exemplos do nosso cotidiano como, a compra de mercadorias, a
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questão débito e crédito, o saldo bancário, o valor na reta numérica
com valores positivos e negativos, com isso fui chamando a atenção
dos alunos. (ESTAGIÁRIO BETA, 2013).

No caso do estagiário “Beta”, houve uma reflexão em relação à metodologia
adotada por ele para ensinar números inteiros, fazendo-o buscar outra forma de
abordar o assunto, retomando o planejamento de suas aulas. A reflexão realizada pelo
estagiário, bem como a revisão do seu planejamento de ensino ocorreram nas
atividades do componente curricular Prática Pedagógica sob a orientação dos
professores dos dois componentes curriculares.
Já no caso do estagiário “Gama”, ressaltamos um trecho do seu portfólio
(Memorial de Formação – TCC), onde ele considera importantes as reflexões teóricas
realizadas nos estudos de textos trabalhados nas aulas presenciais do componente
Estágio Curricular Supervisionado e do componente Prática Pedagógica. Se referindo ao
estudo do texto “A escrita de Diários em aulas de matemática espaço de formação e
aprendizagem” Ponte (2011), ele traz reflexões sobre a prática da regência no estágio e
ressalta:
A Matemática deve ser ensinada de maneira contextualizada, levando
em conta os interesses dos alunos com ênfase na formação de
conceitos e não na mecanização de regras e procedimentos,
respeitando o desenvolvimento cognitivo dos alunos. O texto
apresenta uma possibilidade inovadora que contribui para uma nova
abordagem da matemática, possibilitando assim a construção de
novos conceitos, desmistificando a complicação da matemática,
oferecendo aos alunos atividades que valorizem a prática da leitura.
(ESTAGIÁRIO GAMA, 2013).

Com base neste depoimento, podemos mais uma vez verificar a importância
dada pelos estagiários à dimensão teórico-prática incorporada ao componente
curricular Estágio Curricular Supervisionado.
Nos reportaremos, agora ao depoimento do estagiário “Delta” oriundo de seu
portfólio. Este se refere ao seu saber fazer docente e sua satisfação pela confiança do
professor titular da turma em sua prática do período de regência:
Neste dia trabalhei com resolução de problemas que envolvem
trigonometria, dei exemplos, como rampa, uma escada apoiada sobre
uma parede e uma escada rolante, questões contextualizadas,
baseadas em questões do ENEM. Em seguida fiz aplicação de alguns
exercícios e fiquei muito feliz, porque os alunos interagiram entre si, o
bom sinal que o conteúdo estava sendo assimilado. No período de
regência, especialmente neste dia o professor titular não pode
comparecer à escola, porém me deixou continuar a minha regência em
sua sala, depositando confiança no meu trabalho. (ESTAGIÁRIO DELTA,
2013).

No seu relato, o estagiário Delta conclui suas reflexões acerca deste dia de
regência ressaltando a importância de ter sido observado pela professora orientadora,
pois o conteúdo trabalhado foi anteriormente simulado em aulas presenciais no IFESP e
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isso lhe deu mais segurança em ministrar a aula, pois mesmo sendo professor ainda tem
muito a aprender e melhorar sua ação docente. Sobre a prática reflexiva, Nóvoa (1995)
entende que a formação do professor não se desenvolve por acumulação de
conhecimentos ou técnicas. É preciso haver um trabalho de reflexão crítica sobre as
práticas e uma construção permanente de uma identidade pessoal.
Pelos depoimentos, para os professores em formação o Estágio tem o objetivo
de refletir sobre as aprendizagens e sua intervenção na escola. O estágio atual da
pesquisa revela que, segundo a visão dos estagiários, os saberes e os conhecimentos
abordados na disciplina Estágio Curricular Supervisionado possibilitaram uma maior
ampliação para a leitura do universo escolar. É um momento em que os fundamentos
práticos e teóricos precisam estar juntos, evidenciados também por estes professores
em formação no componente curricular Prática Pedagógica.
Para a formulação do problema a ser investigado e inserido no projeto de
pesquisa a ser desenvolvido no componente Iniciação à Pesquisa o professor em
formação é estimulado a observar o seu próprio ambiente de sala de aula nas atividades
de investigação didática do componente Prática Pedagógica. Acontece também, um
aprofundamento teórico acompanhado nas atividades desses dois componentes,
considerado importante nas palavras do aluno A:
Todos os textos estudados foram de vital importância para a
construção do entendimento teórico e metodológico no
desenvolvimento da pesquisa. Muitos foram os desafios,
principalmente na escrita do artigo. Os desafios enfrentados durante
a execução do projeto foram superados através da persistência e foco
no que eu queria demonstrar. [...] A relevância da disciplina e do tema
desenvolvido para a melhora do meu fazer pedagógico foi de grande
importância, pelo fato de a pesquisa está diretamente ligado ao meu
cotidiano profissional. (Aluno A)

Além do aluno A, o aluno B também faz referência a importância do aporte
teórico desenvolvido nos dois componentes curriculares.
Os estudos realizados possibilitaram um maior avanço, pois os
conteúdos trabalhados deram um maior referencial ao tipo de
pesquisa a ser realizada, bem como quais os instrumentos estariam
adequados ao tipo de pesquisa a ser desenvolvida, entre outros. Sendo
assim houve uma preparação para que eu elaborasse o referencial
teórico da minha pesquisa e também o instrumento mais adequado
para realizá-la. (Aluno B)

De acordo com o depoimento acima, houve uma boa compreensão sobres os
elementos da pesquisa e adequação da abordagem metodológica descrita pelo aluno B:
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa teve por finalidade revelar a forma como se desenvolve a prática
formativa docente no Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy - IFESP, em
Natal/RN, abordando de forma reflexiva e crítica aspectos da organização e da dinâmica
do currículo de formação. Para tanto, tomou como objeto de estudo as atividades
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desenvolvidas no Componente Curricular Prática Pedagógica do curso de Licenciatura
em Matemática do IFESP, ofertado no âmbito do PARFOR, analisando a forma como este
componente contribui para o desenvolvimento e para a aprendizagem do professor em
formação, focalizando sua natureza formativa e integradora no currículo
Nesse sentido, os resultados apontam que os alunos compreendem o papel
formador, integrador e prático do componente em estudo e ressaltam a importância da
abordagem metodológica ao favorecer o desenvolvimento de práticas investigativas e
de natureza interdisciplinar, proporcionando a atitude e a prática reflexivo-crítica.
Observamos que os alunos evidenciam as relações entre o componente em estudo e
outros componentes curriculares ao destacar as contribuições e influencias do
componente nas atividades do Estágio Supervisionado , naquelas ligadas à iniciação à
pesquisa e nas relacionadas com a elaboração do Memorial de Formação- TCC.
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O ESTADO DA ARTE SOBRE O PROFESSOR SUPERVISOR PIBID NA PERSPECTIVA DA
REFLEXÃO SOBRE/NA PRÁTICA DOCENTE
Clédna Kalyne Medeiros Dantas Alves31
Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro32

RESUMO: O presente trabalho objetiva realizar um estado da arte sobre a temática
formação de professores considerando experiências no Programa de Iniciação a
Docência no contexto da Educação Básica. Na tessitura do texto, intencionamos a
aproximação do estado da arte com as noções que transversalizam o nosso objeto de
estudo no mestrado em Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do NorteUERN, que se referencia na experiência da professora supervisora do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID na educação básica e na
abordagem epistemológica multirreferencial. O estado da arte foi realizado através do
banco de dados da CAPES, considerando o período de dez anos, a partir das palavraschaves PIBID, formação continuada, multirreferencialidade. O estado da arte apresenta
os objetivos do PIBID e suas implicações na educação básica, posteriormente a
metodologia da pesquisa e nossas considerações Os resultados alcançados mostram
uma grande quantidade de trabalhos que se referem a temática PIBID e formação
docente, destacando a relação muito próxima com a formação inicial e uma menor com
a formação continuada, enfatizando a grande contribuição do programa para as
licenciaturas e para a reflexão sobre as políticas públicas voltadas para a educação.
Percebe-se que existe um direcionamento que distancia o professor supervisor da rede
básica das reflexões acadêmicas, pois a demanda de textos que se apoiam nesses atores
sociais ainda é considerada pouco expressiva, tendo em vista a relevância de sua
participação. As metodologias apresentadas estão ligadas a pesquisas que analisam o
sujeito fora do seu espaço. Entendemos que ainda são poucas as pesquisas
estabelecidas de modo implicado. Ressaltamos a importância de se trazer os anseios,
desejos, dilemas dos sujeitos que fazem a educação e a necessidade de fazer pesquisa
com um rigor que difere da forma positivista. O estudo indica a importância de
programas como o PIBID e suas contribuições na formação docente. O levantamento
realizado indica que existe ainda um número reduzido de pesquisas que apresentem o
posicionamento do professor supervisor PIBID, assim como uma ciência menos
cientificista, que promova o encontro de narrativas acadêmicas com as narrativas do
cotidiano.
Palavras-chaves: PIBID, formação continuada, educação básica, professor supervisor.
INTRODUÇÃO

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação – POSEDUC/UERN, sob a orientação da
Professora Doutora Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro. E-mail: clednakalyne@hotmail.com
32
Doutora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. E-mail:
mayra.rfr@gmail.com
31
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Referenciar a experiência como algo que toca e transforma, amplia os olhares e
percepções de quem vive o contexto. Assim, destacamos a necessidade de realizar um
estudo33, ao qual atribuo todo o sentido pela possibilidade de transitar em produções
acadêmicas que abordam o que vivencio como professora colaboradora.
A pesquisa tem a pretensão de realizar um levantamento bibliográfico sobre a
temática formação de professores, tendo em vista o contexto da educação básica, a
experiência no PIBID e a abordagem epistemológica multirreferencial.
O presente trabalho se constituiu através de uma investigação em periódicos da
Capes, produzidos entre os anos de 2007 a 2017 e assim realizar uma síntese do
conhecimento produzido nessa área. As palavras-chaves utilizadas se dividiram em 3
grupos de busca, sendo na primeira “pibid” e “formação continuada”, na segunda:
“pibid” e “multirreferencialidade”, na terceira: “formação continuada” e
“multirreferencialidade”. Foram encontrados resultados na primeira busca e através
deles realizamos nosso estudo.
Apresentamos a pesquisa de forma quantitativa, apontando os resultados
encontrados em tabelas e imagens. A descrição e análise dos resultados nos permitem
uma reflexão sobre as produções até então encontradas e as temáticas que tocam o
objeto que nos propomos a estudar a partir do Mestrado em Educação.
Nosso trabalho apresenta-se em três tópicos: o primeiro versa sobre os objetivos
do PIBID e sua relação com a experiência do Professor Supervisor, o segundo relata a
constituição da pesquisa do estado da arte e seus resultados, o terceiro tópico faz a
analogia entre a pesquisa que aqui se apresenta e a temática que se propõe como objeto
da pesquisa do Mestrado em Educação – POSEDUC.
O levantamento realizado aponta para um considerável número de pesquisa em
educação, destacando a grande importância da temática. A temática formação e Pibid
obteve grande destaque, tendo em vista as contribuições do programa na formação
docente, porém grande parte das produções versam sobre a formação inicial e não
enfatizam a formação continuada. Destacamos assim, a importância de analisar a
influência do programa a partir de uma outra vertente – o professor supervisor.
1. A EXPERIÊNCIA PIBID A PARTIR DO OLHAR DO PROFESSOR SUPERVISOR
O PIBID é um programa, criado pela CAPES, em 24 de junho de 2010 (BRASIL,
2010) que fomenta a iniciação à docência em nível superior e da qualidade da educação
básica. No seu artigo 3 do Decreto nº 7.21934, estão dispostos os seus objetivos:
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;
II - contribuir para a valorização do magistério;
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura,
promovendo a integração entre educação superior e educação básica;
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências
33

Referente à solicitação de atividade proposta pela Professora Márcia Betânia de Oliveira, através da
disciplina de Pesquisa Educacional, do Mestrado em Educação da UERN (POSEDUC).
34
Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e dá outras
providências.
Acesso
em:
05
de
janeiro
de
2018.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm.
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metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar
que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensinoaprendizagem;
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como
coformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de
formação inicial para o magistério;
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura.
Com base nos objetivos do programa, indicamos como impactos marcantes a
elevação dos cursos de licenciatura e a diminuição da evasão, aprimorando a relação
escola e universidade frente a uma educação de qualidade.
Identificamos também a participação dos professores da rede básica; nomeados
pelo PIBID de supervisor, como agentes formadores na iniciação à docência, porém, a
nossa pesquisa se posiciona frente a outras vertentes da sua participação, tendo em
vista todo o tempo proposto a partir da inserção no programa e a influência exercida a
partir desse momento, destacando a elevação enquanto sujeito de ação, reflexão e
reconstrução em sua formação continuada.
A pesquisa proposta faz sentido já que me permite analisar as produções que
cerceiam a atuação do PIBID não apenas levando em consideração a formação inicial,
mas a formação continuada, de maneira reflexiva e crítica, tendo como sujeitos o
professor supervisor e sua relação na prática junto aos alunos.
A partir dessa perspectiva apresenta-se a necessidade de uma discussão sobre
os elementos que regem a formação do professor, levando em consideração os
mecanismos que perfazem esse agir – políticas públicas, elos com a universidade, novas
perspectivas epistemológicas e a permissão de autoria, sendo esses os aspectos da
experiência, do desejo e da busca que me move na tessitura da pesquisa-formação no
mestrado.
Essa formação que não deve ser pronta, mas que se configura em
transformação no dia a dia do educador, por meio da autoformação, através de
dispositivos capazes de indicar novas possibilidades, é processo que só tem sentido
fazendo e sendo. Sobre essa condição, Ribeiro e Santos (2017 p.01), nos indica que:
Autoformação e formação nos coloca na tessitura de saberesfazeres
referenciados na experiência, Formar enquanto se forma nos
aproxima, permanentemente, de uma postura implicada com
processos formativos de aprendermos junto com o outro, ampliando
o olhar sobre nós mesmos e sobre a nossa prática.

Através de uma metodologia implicada se permite a construção de uma
identidade profissional inspirada na história de vida do sujeito e nas suas
particularidades, implicações, experiências, desejos. A busca por um olhar plural
permite múltiplas visões. Assumir o papel de não mais meramente um expectador, mas
de um personagem ativo e consciente de sua importância no processo educativo
permitindo-me aprender e ensinar junto e com os alunos, é processo de nossa tessitura,
tendo em vista a influência do PIBID geografia UERN - campus Central, na condição de
Professora Supervisora. A experiência traz uma carga de significados, tendo em vista a
pesquisa-formação, uma perspectiva de pesquisa possível quando nos implicamos com
o que fazemos, no caso específico me refiro ao exercício da docência em geografia
dentro da rede pública de ensino. Para Borba (apud BARBOSA, 2010, p.36), “Implicar-se
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é estar dobrado, voltado para dentro” , percebendo-se criador de um saber fazer que
é sempre práxis.
A reflexão sobre/na prática, permite ao sujeito a mudança de curso –
passa de meramente efeito ordenado/técnico, para uma ação emancipadora, dando voz
ao sujeito de ação e transformação. O ir além das opiniões, pensamento, reflexões de
outros e em outras horas, indica uma permissão de um novo momento da história do
sujeito. E pensar não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos
tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e ao que
nos acontece. BOMDÍA LARROSA, (2002, p. 21).
A partir da perspectiva de dar sentido e na busca da autoria, identificamos a
necessidade de realizar um levantamento de pesquisas acadêmicas que permeassem
pela atuação do professor supervisor PIBID, assim como as metodologias que se
aplicam nessas pesquisas e seu desencadeamento.
2. A CONSTITUIÇÃO O ESTADO DA ARTE
A investigação a que nos propomos se estabelece como busca de pesquisa na
área de educação, de caráter exploratório. Ferreira (2002, p. 257), caracteriza as
pesquisas denominadas Estado da Arte:
Definidas 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 tem sido produzidos certas dissertações de mestrados,
teses de doutorado, publicações em periódicos e comunicações em
anais de congressos e seminários.

São constituídas como pesquisas que empregam metodologias de caráter
investigativo e descritivo, tendo em visto inventariar a produção acadêmica cientifica,
levando em consideração sua classificação em categorias e ao passo seguinte analisálas. Através de uma amostra representativa de pesquisas acadêmicas sobre a temática
citada, destacando os anos de 2007 – 2017, no portal de periódico da Capes. Assim,
apresentam-se as fases da pesquisa:
• Primeira fase: utilização da base de dados da Capes para pesquisa de periódicos;
• Segunda fase: definição de critérios e palavras-chaves para a pesquisa;
• Terceira fase: análise de dados.
O acesso a base de dados da Capes aconteceu a partir de um curso – Portal de
Periódicos35. A partir desse momento, encontramos subsídios para iniciar nosso
processo de busca da pesquisa denominada Estado da Arte.
A definição de critérios para a busca se deu a partir de análise das palavraschaves com três momentos de busca, conforme apresentamos no Quadro 1.

35

Ofertado dentro da Disciplina Pesquisa em Educação, ministrada pela Professora Drª. Márcia Betânia de
Oliveira. O curso aconteceu na Biblioteca da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN,
sob a responsabilidade da Chefe de Setor de Periódicos e Educação de Usuários do SIB, Andréia Vieira
Regis.
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QUADRO 1 - Critérios de buscas por palavras-chave no Portal Capes
PALAVRAS-CHAVES
CRITÉRIOS
PERÍODO
RESULTADOS
PIBID and
Revisado por 2007 - 2017 21
Formação continuada pares
Português
Pibid
and Revisado por 2007 - 2017 0
multirreferencialidade pares
Português
Formação continuada Revisado por 2007 - 2017 0
and
pares
multirreferencialidade Português
Em nossas análises, encontramos 21 resultados para os termos “PIBID and
Formação Continuada”, levando em consideração o período entre os anos 2007 – 2017.
Destacamos dezenove com seus respectivos autores e periódico de publicação.
Quadro 2 – Resultados da Pesquisa no Portal Capes

Nº
01

02

AUTORES
Ortenila Sopelsa ; Simaiqui
Teresinha Dos Santos ;
Regina Oneda Mello

TÍTULO
Tessitura
da
educação superior
e formação
continuada
de
professores:
contribuições do
PIBID.
O lugar do PNBE e
do PIBID na e para
Brandileone, Ana Paula a formação de
Franco Nobile ; Oliveira, leitores
Vanderléia Da Silva

03

Marli André

04

Pereira, A ; Lima, G

PERIÓDICO
ANO
Roteiro, 01 July 2017
2017, Vol.42(2),
pp.375-392

Estudos
de 2017
Literatura
Brasileira
Contemporânea
, 2017, Issue 50,
pp.311-329
Políticas
e Cadernos
de 2012
programas
de Pesquisa,
01
apoio
aos April
2012,
professores
Vol.42(145),
iniciantes no Brasil pp.112-129
O PIBID na
HOLOS, 2016, 2016
formação dos
Vol.32(3),
licenciandos
em pp.150-173
química do iftm campus uberaba:
(re)pensando
a
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docência
na
educação básica
05

Morais, J K C ; Ferreira, M A Profissionalização HOLOS, 2014, 2014
S
docente:
Vol.30(5),
construindo
pp.112-120
saberes a partir da
prática no PIBID.

06

Miranda, L ; Araújo, M ; Pibid geografia na
Silva, G ; de Oliveira, E ; escola
estadual
Lehum, L ; de Paiva, M
antônio pinto de
medeiros:
contribuições para
uma formação
cidadã.
Miranda, L ; Viana, I
Pibid
–
um
contributo para o
(des)
encantamento do
licenciando
em
geografia do ifrn um estudo de caso

HOLOS, 2012, 2012
Vol.28(3),
pp.122-130

de Oliveira, Miria Gomes

Revista
2012
Brasileira
de
Pos-Graduacao,
2012, Vol.8(S2),
p.469

07

08

09

Curso
de
Pedagogia
presencial e a
distancia:
uma
analise sobre a
formacao e a
atuação
de
egressos
Neves, Carmen Moreira de A Capes e a
Castro
formação
de
professores para a
educação básica
Bahia, Norines Panicacci

10

O Pibid FAE/UFMG e os
processos de
significacao da
pratica docente

11
Soares, M; Medeiros, N

HOLOS, 2013, 2013
Vol.29(5),
pp.200-209

Acta
2015
Scientiarum.
Education
(UEM),
2015,
Vol.37(3), p.301

Revista
2012
Brasileira
de
Pós-graduação,
2012, Vol.8(S2),
p.353
Narrativa
HOLOS, 2016, 2016
(auto)biográfica da Vol.32(3),
experiência
pp.186-197
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12

formativa na pósgraduação da uern
Dos Anjos-Santos, Lucas O(s) papel(eis) do
Moreira
gênero
digital
fórum de discussão
educacional
na
educação inicial de
professores
de
língua inglesa

Acta
2014
Scientiarum.
Language and
Culture (UEM),
2014, Vol.36(2),
p.159(

13

Souza, Jordânia ; Marinho,
Noélia ; Gaudencio, Júlio
Ensino e Docência:
desafios para a
formação e a
atuação
de
professores
de
Sociologia/Ciências
Sociais

Política
& 2015
Sociedade, SepDec
2015,
Vol.14(31),
pp.63-86

14

Ferreira, Lucia Gracia

Acta
2017
Scientiarum.
Education
(UEM),
2017,
Vol.39(1),
p.79(11)

15

Weber, Karen Cacilda ; de
Almeida, Elba Cristina
Santos ; Da Fonseca, Maria
Gardennia ; Brasilino, Maria
Das Gracas Azevedo

16

17

Oliveira, Amurabi

Desenvolvimento
profissional
e
carreira docente:
dialogos
sobre
professores
iniciantes

Vivenciando
a
pratica docente em
Química por meio
do
Pibid:
introducao
de
atividades
experimentais em
escolas publicas
Cenários,
tendências
desafios
formação
professores
Ciências Sociais
Brasil 1

e
na
de
de
no

Revista
2012
Brasileira
de
Pós-graduação,
2012, Vol.8(S2),
p.539

Política
& 2015
Sociedade, SepDec
2015,
Vol.14(31),
pp.39-62

Cunha, F ; Oliveira, S ; Alves, Produção
de HOLOS, 2015, 2015
J ; Ribeiro, M
material didático Vol.31(3),
em ensino de pp.182-192
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18

19

química no Brasil:
um estudo a partir
da análise das
linhas de pesquisa
CAPES e CNPQ.
Gonçalves, R ; Faleiro, J ; Educação sexual HOLOS, 2013, 2013
Malafaia, G
no
contexto Vol.29(5),
familiar e escolar: pp.251-263
impasses
e
desafios
Repeto, Maxim ; Carvalho, Experiências
de
Fabiola
investigación
educativa
intercultural en la
formación
de
maestros
indígenas
en
Roraima, Brasil

Desacatos, May- 2015
Aug 2015, Issue
48,
pp.5065,210.

As pesquisas estão voltadas para a formação nas seguintes áreas, conforme Quadro 3.
Quadro 3: Distribuição das áreas de pesquisa
Políticas Públicas Educacionais
Pibid e professor
Formação inicial do professor relacionada ao PIBID
Formação na Educação Indígena
Formação na Educação Sexual
Formação Inicial
Experiência formativa – autobiografia
Sem relação com a temática

04
01
05
01
01
06
01
02

As palavras-chaves propostas pelos trabalhos analisados dialogam com nossa
ideia de pesquisa, destacando algumas como mais presentes e significativas no corpo
do trabalho, conforme dimensão das palavras, ilustradas na figura 1:
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Figura 1- Nuvem de palavras a partir das palavras-chaves dos resumos.
Criada em Wordart.com

As palavras em destaque permeiam e fundamentam a nossa pesquisa e no
levantamento realizado, sobretudo algumas apresentam conotações diferentes como a
formação, que na maioria dos casos está relacionada à formação inicial à docência e não
formação continuada.
O PIBID se destaca como elemento disparador na maior parte das leituras
realizadas, assim aborda diferentes pontos de partida, como o posicionamento dos
alunos bolsistas de diferentes licenciaturas, a análise de relatórios de coordenadores,
supervisores e universitários. Assim como também é analisada a proposta das políticas
públicas para a educação e suas repercussões na rede básica de ensino.
3. APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS: OS DILEMAS DE FAZER PESQUISA COM
UM RIGOR OUTRO.
Através da leitura dos resumos dos artigos pesquisados nos periódicos da Capes,
percebemos que alguns dos textos encontrados se aproximavam da nossa pesquisa pela
temática PIBID, porém se distanciavam por eleger sujeitos diferentes dos que estão
implicados em nossa pesquisa – o professor supervisor PIBID e os alunos da Rede Pública
de Ensino.
A maioria dos textos direciona para a ideia das políticas públicas na área de
educação, porém alguns se dispuseram de forma mais direcionada, trazendo um
aprofundamento sobre essas demandas de políticas públicas voltadas para a iniciação a
docência.
Um dos textos denominado Tessitura da Educação Superior e formação
continuada de professores: contribuições do PIBID de SOPELSA et al (2017), traz uma
aproximação com nossa temática pela ênfase que se dá a formação do professor a partir
da sua atuação dentro do programa. Apresenta-se como uma pesquisa qualitativa, de
abordagem descritiva, trazendo à tona as contribuições do PIBID na formação
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continuada de professores. Assim, se afasta quando utiliza uma metodologia não
implicada, ou seja distante do que é analisado, não é parte integrante da pesquisa.
Assim, apresenta as entrevistas semiestruturadas, levando em consideração a opinião
de diferentes sujeitos – diretores, professores supervisores, coordenadores e
acadêmicos.
A ideia que nossa pesquisa se propõe está inspirada na etnopesquisa, bifurcando
assim em outros percursos que buscam o caminho do saber de si, estabelecendo e
construindo dispositivos próprios, sem aceitação de uma forma de fazer ciência distante
do sujeito. “Os atores sociais não falam pela boca da teoria ou de uma estrutura
fatalística; eles são percebidos como estruturantes, em meio às estruturas que, em
muitos momentos, reflexivamente os configuram” (MACEDO, 2010, p. 10).
Emprega-se no caso, a construção ou até mesmo a reconstrução do educador, a
partir da parcialidade, abrindo mão das normas estabelecidas ao longo dos tempos pela
ciência cartesiana. A realidade do sujeito se constitui, se reflete na escrita e contribui de
forma significativa na formação do sujeito.
A maior parte das pesquisas encontradas versam sobre a formação inicial,
destacando os elementos que podem efetivar a continuação na docência a partir da
participação do PIBID, quando elegiam como sujeitos os alunos bolsistas de iniciação a
docência. A maioria das pesquisas encontradas relatava experiências dentro da
formação inicial em diversas áreas do conhecimento, destacadas através de
experiências exitosas e seus respectivos relatos.
Encontramos ainda alguns artigos que não faziam relação ao PIBID, mas
indicavam uma formação em áreas distintas como no caso da Educação Indígena e
Sexual, outros fugiram totalmente da temática e assim foram descartados da análise.
Uma outra pesquisa encontrada, traz os relatos de um momento de formação a
partir do imergir nas memórias e relatos/narrativas escritas sobre o desenvolvimento
da atividade Curricular Estágio de Docência, realizada por meio do Programa de PósGraduação em Educação (POSEDUC), da FE/UERN e desenvolvida na disciplina Profissão
Docente do Curso de Pedagogia da referida Faculdade e Universidade. Nesse caso,
aproxima-se do tema pela posição implicada e ao mesmo tempo se distancia, já que se
apresenta como uma narrativa autobiográfica.
A produção científica ao longo dos anos se fez a partir de elementos
quantitativos, não eximindo sua importância, identificamos ainda, uma inexpressiva
quantidade de títulos que envolva uma forma diferente de fazer ciência. É nessa
perspectiva que acentuamos a necessidade de apregoar a palavra rigor, um outro
sentido.
A metodologia a qual nos propomos não encontra lugar nos trabalhos
pesquisados, já que se constitui como uma pesquisa que apresenta um rigor outro. Está
alicerçada como pesquisa-formação, tendo em vista a participação como professora
supervisora do PIBID geografia UERN campus central, suscitando o experienciado dentro
desse processo e refletindo sobre a prática da professora antes, durante e depois da
participação. A condução da pesquisa é inspirada na multirreferencialidade, levando em
consideração as singularidades e pluralidades presentes nos sujeitos.
O que se percebe no levantamento realizado é que de uma maneira geral, o PIBID
vem sempre se apresentando, em seu plano geral, como uma política voltada para a
iniciação à docência, entretanto o que se percebeu na experiência vivenciada e que nos
tocou, foi o indicativo do programa como um elemento disparador de novas
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perspectivas no processo de ensino-aprendizagem, não concentrado apenas na
formação inicial à docência, mas visto agora como uma formação continuada de grande
valia, articulada por meio de novas práticas e reflexões.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa sobre o estado da arte que apresentamos destaca a relação do PIBID
em diversas escalas e atores. Destacamos que a maior parte dos artigos verificados
fazem relação com a formação inicial de professores, enfatizando a grande contribuição
do programa para as licenciaturas, a reflexão sobre as políticas públicas voltadas para a
educação.
A temática PIBID é encontrada em vários trabalhos, assim percebemos a
importância do programa dentro da educação nacional. Contudo, destacamos que
existe um direcionamento que distancia o professor supervisor da rede básica das
reflexões acadêmicas, pois a demanda de textos que se apoiam nesses atores sociais
ainda é considerada pouco expressiva, tendo em vista a relevância de sua participação.
Percebemos também que a formação docente ainda é muito interligada a
formação inicial dentro das pesquisas encontradas. Acreditamos que a formação
continuada deve ser vista de maneira mais reflexiva e crítica, assim como pautada nas
necessidades dos sujeitos que dela fazem uso.
As metodologias apresentadas estão ligadas a pesquisas que analisam o sujeito
fora do seu espaço. Entendemos que ainda são poucas as pesquisas estabelecidas de
modo implicado. Ressaltamos a importância de se trazer os anseios, desejos, dilemas
dos sujeitos que fazem a educação e a necessidade de fazer pesquisa com mecanismos
que diferem da forma positivista.
O levantamento realizado indica que existe ainda um número reduzido que
pesquisas que levantem o posicionamento do professor supervisor PIBID, assim como
uma ciência menos cientificista, que promova o encontro de narrativas acadêmicas com
as narrativas do cotidiano.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARBOSA, Joaquim Gonçalves. O diário de pesquisa: o estudante universitário e seu
processo formativo. Brasília: Liberlivro, 2010.
BONDÍA LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista
brasileira de educação, n. 19, 2002.
BRASIL. Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7219.htm.
Acesso em: 05 janeiro de 2018.
DE ALMEIDA FERREIRA, Norma Sandra. As pesquisas denominadas" estado da
arte. Educação & sociedade, v. 23, p. 257 citation_lastpage= 272, 2002.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

119

MACEDO, Roberto Sidnei. Etnopesquisa crítica, etnopesquisa-formação. Liber Livro,
2010.
NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. 1992.
RIBEIRO, Mayra Rodrigues Fernandes; SANTOS, Edméa. Autoria na pesquisa-formação
na cibercultura: diálogos com a multirreferencialidade e com os cotidianos. In: RIBEIRO,
Mayra Rodrigues Fernandes; AMORIM, Giovana Carla Cardoso; DO NASCIMENTO,
Hostina Maria Ferreira (Orgs). Docência e Formação: perspectivas plurais na pesquisa
em educação. Curitiba: CRV, 2017.
SOPELSA, Ortenila; DOS SANTOS, Simaiqui Teresinha; MELLO, Regina Oneda. Tessitura
da educação superior e formação continuada de professores: contribuições do
PIBID. Roteiro, v. 42, n. 2, p. 375-392, 2017.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

120

O ÊXITO SOCIAL DE MULHERES DE SÍTIO: uma reflexão à luz do Estado da Arte
Francinilda Honorato dos Santos
Stenio de Brito Fernandes

RESUMO: O presente artigo ergue-se a partir das discussões durante a disciplina
Pesquisa em Educação no programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). O estudo coloca a pesquisa
sobre o Estado da Arte como objeto do debate. O artigo pretende mapear as produções
científicas desenvolvidas nos últimas cinco anos com base nos títulos e objetivos dos
trabalhos em teses e dissertações que enfocam o tema; o êxito social e história de vida
de mulheres de sítio. Objetiva conhecer o estudo em questão sobre o êxito social e
história de vida de mulheres de sítio através da pesquisa à luz do Estado da Arte
realizada nas produções pesquisadas como fonte do conhecimento realizadas na
Biblioteca Digital dos Programas de Pós-Graduação a fim de saber quais trabalhos estão
relacionados com a temática a partir das leituras nos títulos e objetivos dos trabalhos
selecionados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Para a construção do estudo
utilizou-se a pesquisa bibliográfica ancorada em Carlos Gil (2008). Os resultados
apontam a relevância do Estado da Arte para a construção e ampliação do
conhecimento, que permitiu um mapeamento e possibilitou uma reflexão quanto às
produções teóricas, a partir das observações em teses e dissertações na Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações (BDTD) dos Programas de Pós-Graduação, disponíveis nas
bibliotecas digitais, entre 2012 a 2016. É importante enfatizar nas produções teóricas
específicas, ou não, que versam pelas Experiências de formação, Êxito social, Mulheres
de sítio, Memórias, Empoderamento entre outros, certamente, estarão contribuindo
para fortalecer e desenvolver a proposta de pesquisa em andamento.
PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Educação. Produção do Conhecimento. Estado da Arte.

INTRODUÇÃO
Ao participarmos das discussões erguidas na disciplina Pesquisa em Educação no
Programa de Pós-Graduação em Educação (POSEDUC) da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), percebemos a importante da citada disciplina como
ferramenta para as nossas produções científicas. Em meio aos debates, leituras e
seminários foram gerados em nós o desejo e a necessidade de investigar sobre a
temática que tomou conta de nossa pauta: a pesquisa. Assim, vislumbramos a
oportunidade de um estudo investigativo sobre as produções do conhecimento em
educação.
Esse estudo objetiva conhecer o estudo em questão sobre o êxito social e história
de vida de mulheres de sítio através da pesquisa à luz do Estado da Arte realizada nas
produções pesquisadas como fonte do conhecimento realizadas na Biblioteca Digital dos
programas de pós-graduação a fim de saber quais trabalhos estão relacionados com a
temática a partir das leituras nos títulos e objetivos dos trabalhos selecionados. Diante
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disso questionamos: como o Estado da Arte pode contribuir para fortalecer e
desenvolver a proposta de pesquisa sobre a temática abordada anteriormente?
Esta pesquisa constitui-se um levantamento a partir do Estado da Arte de
produções publicadas nos últimos cinco anos em teses e dissertações que versam sobre
a temática: êxito social e história de vida de mulheres de sítio. As teses e dissertações
serão fontes desse estudo produzidas nos programas de pós-graduação de várias
universidades do Brasil. A pertinência social deste estudo, reside em o trabalho
possibilitar a construção de materiais que representam uma significativa contribuição
para discussões sobre a temática em questão.
Optamos pela abordagem qualitativa apoiada em Bogdan e Biklen (1994).
Segundo os autores a investigação qualitativa é descritiva, os investigadores qualitativos
interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos.
Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva e o
significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Assumimos como
metodologia a pesquisa de caráter bibliográfico com base em Carlos Gil (2008), que
aponta a pesquisa bibliográfica com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos.
Para desenvolver a pesquisa nessa área do conhecimento sobre o êxito social e
história de vida de mulheres de sítio, fizemos um mapeamento com base no Estado da
Arte, utilizando como aporte teórico autores como Luna (2009), Romanowski e Ens
(2006), Rossetto (2016) e Ferreira (2002). Compreendemos o “Estado da Arte” como
uma metodologia investigativa que por meio de levantamentos documentais, inventaria
a produção científica sobre um determinado tema em uma área ou contexto específico
(FERREIRA, 2002).
Como forma de alcançar as possibilidades que esse processo investigativo
intenciona, organizamos o trabalho em duas partes: na primeira, abordemos o Estado
da Arte ou Estado do Conhecimento: contribuições na constituição do campo teórico da
área do conhecimento. Na segunda parte questionamos: o que dizem as produções
teóricas em teses e dissertações com relação ao tema em estudo sobre o êxito social e
história de vida de mulheres de sítio.
O ESTADO DA ARTE OU ESTADO DO CONHECIMENTO: CONTRIBUIÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO DO CAMPO TEÓRICO DA ÁREA DO CONHECIMENTO
De acordo com Santos (2010), o conhecimento científico e o senso comum se
relacionam, visto que, os estudos e experiências científicas não teriam fundamentos
sem as experiências e os conhecimentos cotidianos dos seres humanos ditos “comuns”.
A partir disso, afirmo a relevância desta pesquisa. Os estudos relativos ao Estado da Arte
ou Estado do Conhecimento podem ser definidos como uma modalidade de pesquisa
bibliográfica. Para Ferreira (2002, p. 258) o Estado da Arte ou Estado do Conhecimento:
Têm por objetivo 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 e de seminários.
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Os estudos de Ferreira (2002) nos dão contribuições ao diálogo sobre a pesquisa
do tipo Estado da Arte ao defender que as pesquisas desse tipo possibilitam os
pesquisadores verificarem a situação do conhecimento de determinadas áreas, em dado
momento. As pesquisas assim desenvolvidas, caracterizam-se por tratar-se de um
instrumento que busca a compreensão de conhecimento de determinada área ou tema
específico, considerando áreas de conhecimento, períodos cronológicos, espaços,
formas e condições de produção (FERREIRA, 2002; ROMANOWSKI e ENS, 2006).
Segundo Romanowski e Ens (2006) o estudo do Estado da Arte constitui-se etapa
importância para o desenvolvimento de qualquer tipo de investigação. Em algumas
pesquisas o estudo do Estado da arte é tomado como metodologia e foco reflexivo do
trabalho. É preciso, seguir alguns procedimentos no uso dessa metodologia. Devem ser
observados os descritores norteadores da busca, o recorte temporal e espacial, a
delimitação do tema, a definição de fontes confiáveis É necessário também ser definida a
forma como serão levantadas as referências.
A intenção da pesquisa do Estado da Arte é saber quais pesquisas versam sobre
o tema em questão. Pretendemos a partir do mapeamento em teses e dissertações, por
meio, do Estado da Arte. Nos estudos de Luna (2009) o Estado da Arte se confirma como
uma das partes mais importantes do trabalho científico, pois faz referência ao que já se
tem descoberto sobre o assunto pesquisado, conhecendo o que já existe e ampliando
conceitos, retirando dúvidas e percebendo o que se está pesquisando sobre o objetivo
de estudo pretendido, a fim de não cair na repetição.
Podemos atribuir um interesse crescente da pesquisa, quando envolve os
diferentes aspectos e temas abordados nos espaços escolares, e não escolares, mas, que
esses espaços ofereçam contribuições relevantes para a educação. É nesses espaços que
pretendemos trazer, através das narrativas (auto) biográficas o êxito social e história de
vida de mulheres de sítio.
Segundo Romanowski e Ens (2006), o interesse por pesquisas que abordam o
Estado da Arte deriva da abrangência desses estudos para apontar caminhos que vêm
sendo tomados e aspectos que são abordados em detrimento de outros. Por isso, os
autores, afirmam que os estudos com Estados da Arte, que vêm se desenvolvendo nos
últimos quinze anos, promovem balanços que possibilitam contribuir com a organização
e análise da definição de um campo, uma área, podendo oferecer uma contribuição
relevante na constituição do campo teórico de uma área de conhecimento.
Romanowski e Ens (2006) conceituam os estudos de Estado da Arte, quando
objetivam a sistematização da produção numa determinada área de conhecimento já se
tornaram imprescindíveis para apreender a amplitude do que vem sendo produzido. Os
autores explicam que os estudos de Estado da Arte, recebem esta denominação quando
abrangem toda uma área do conhecimento, nos diferentes aspectos que geraram
produções. O estudo que aborda apenas um setor das publicações sobre o tema
estudado vêm sendo denominados de Estado do Conhecimento.
Este artigo apresenta os caminhos percorridos por uma acadêmica do Programa
de Mestrado em Educação na produção do Estado da Arte, a partir de uma revisão no
título da pesquisa intitulada: Êxito social através da história de vida e formação:
trajetória de uma mulher de sítio em diálogo com os saberes da experiência e os saberes
acadêmicos, a ser desenvolvida em uma dissertação.
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Para realizar uma pesquisa de Estado da Arte é preciso desenvolver uma
metodologia de trabalho seguindo os seguintes procedimentos estabelecido por
Rossetto (2016): definir os descritores para nortear as buscas que desejamos; localizar
os bancos de pesquisas; estabelecer critérios para selecionar o material que irá compor
o corpus do Estado da Arte; levantar teses e dissertações catalogadas; coletar o material
de pesquisa; ler as publicações atentando para tema, objetivos, problemáticas,
metodologias e conclusões; organizar relatório do estudo compondo a sistematização
das sínteses e analisar e elaborar as conclusões preliminares.
O QUE DIZEM AS PRODUÇÕES TEÓRICAS EM TESES E DISSERTAÇÕES COM RELAÇÃO
AO TEMA EM ESTUDO SOBRE O ÊXITO SOCIAL E HISTÓRIA DE VIDA DE MULHERES DE
SÍTIO
Neste segundo momento, abordaremos os conceitos do tema que se destacam
na construção da pesquisa em andamento. Destacamos os seguintes conceitos:
Histórias de vida, Experiências de formação, Narrativas (auto) biográficas, Êxito social,
Mulheres de sítio, Memórias e Empoderamento. Como pano de fundo, temos as fontes
pesquisadas, onde apontamos na maioria dos estudos: Histórias de vida, Narrativas,
Memórias, Êxito de estudantes da rede, Saberes, Escolarização de Surdos, Permanência
e êxito, Trabalho das mulheres e Formação.
Na tentativa de sintetizar a produção dos dados pesquisados, produzimos um
quadro em que destacamos, para cada trabalho analisado, nome do autor, o ano da
publicação, título do trabalho, objetivo do estudo, indicar se é tese ou dissertação, a
instituição de origem e a fonte da pesquisa.
Quadro 1: Produções sobre o Êxito Social de Mulheres de Sítio.
Autor/a
Ano
Título
Objetivo do Estudo
Silcia
2012
Soares da
Silva

Pedro Luiz 2015
dos Santos
Filho

Igor
Ghelman

2016

Trajetórias
de
estudantes da rede
pública
que
ingressam,
permanecem
e
obtém êxito numa
universidade
pública
Escolarização
de
Surdos no Ensino
Médio
em
Natal/RN: vendo e
ouvindo vozes

Tipo

Instituição e
Programa

Investigar a trajetória Dissertação
de estudantes da rede
pública
que
ingressaram em uma
universidade pública e
obtiveram êxito.

PPGE/UFRN

Analisar o processo de Dissertação
escolarização
de
alunos surdos no
Ensino Médio em uma
escola pública estadual
do município de Natal,
Rio Grande do Norte,
com
vista
ao
entendimento do êxito
escolar
e
social
construído.
Permanência
e Analisar
a Dissertação
êxito na passagem permanência e o êxito

PPGE/UFRN
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dos estudantes do
último ano dos cursos
de
Ensino Médio
Integrado do Campus
Restinga do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Sul.
Adriane
2012
A permanência e o Analisar as ações Dissertação
Stroisch
êxito dos alunos institucionais
de
cotistas dos cursos permanência e êxito
superiores
do aos alunos ingressos
campo São José do nos cursos superiores
Instituto Federal de do Campus São José do
Santa
Catarina Instituto Federal de
(2009-2010)
Santa Catarina - IF-SC,
no período de 2009 a
2010, por meio de
reserva de vagas,
tendo em vista a
política de inclusão
adotada a partir de
2009 pelo IF-SC.
Nicione
2016
Trajetórias
de Conhecer e analisar os Dissertação
Maciel
sucesso escolar dos processos
que
Lacerda
jovens oriundos de favorecem o ingresso e
Batista
escolas públicas no a permanência de
ensino superior
estudantes em cursos
de
graduação
considerados de alto
prestígio social, na
Universidade Federal
da Paraíba.
Isaura
2014
O
processo Analisar e discutir os Tese
Isabel
educativo da luta e aprendizados
do
Conte
do trabalho das universo de trabalho e
mulheres:
via de luta das mulheres
campesina
no camponesas da Via
Brasil,
Campesina do Estado
UNORCA/UNMIC e do Rio Grande do Sul,
CONAMI no México Brasil, e camponesas e
indígenas
da
UNORCA/UNMIC e da
CONAMI no México.
Fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 2017.
Sordi
Zibenberg

pelo ensino médio
integrado:
implicações
do
capital cultural e do
ofício de aluno na
seletividade escolar

PPGE/UNICAM
P

PPGE/UFPB

PPGE/UFRGS

Na totalidade dos trabalhos foram encontradas 34 produções. Para a busca,
utilizei descritores que, diretamente, possuem uma relação com o objeto central desta
pesquisa, quais sejam: “êxito social”, “mulheres de sítio”, “formação de mulheres de
sítio” e “histórias de vida de mulheres de sítio”.
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No espaço de busca destacado me deparei com investigações que abordaram o
tema de forma genérica, porém, não delimitando seu olhar para a relação “êxito social,
mulheres de sítio, histórias de vida e formação”. Nessa perspectiva, das 34 produções
que consideraram os descritores apontados, apenas 06 trouxeram considerações para a
proposta dissertativa elucidada neste documento.
O trabalho de Silva (2012) investiga a trajetória de estudantes da rede pública
que ingressaram em uma universidade pública e obtiveram êxito. Seu estudo
dissertativo conclui que um dos condicionantes para o êxito estudantil diz respeito às
ações de assistência estudantil desenvolvidas pelas instituições formativas.
Santos Filho (2015), na mesma direção, analisou o processo de escolarização de
alunos surdos no Ensino Médio em uma escola pública estadual do município de Natal,
Rio Grande do Norte, com vista ao entendimento do êxito escolar e social construído.
Como considerações, compreendeu que o êxito obtido, especialmente, no âmbito
estudantil se deu pela participação da família no acompanhamento da educação dos
sujeitos, participantes da pesquisa.
Zibenberg (2016), por vez, analisou a permanência e o êxito dos estudantes do
último ano dos cursos de Ensino Médio Integrado do Campus Restinga do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Validou, no fim da
pesquisa que os fatores que adicionaram para o êxito obtido em relação à permanência
se referem à assistência financeira concedida pela instituição formadora e ainda pelo
auxílio-moradia por parte dos Municípios de origem dos estudantes.
Em uma mesma perspectiva Stroisch (2012), analisou as ações institucionais de
permanência e êxito aos alunos ingressos nos cursos superiores do Campus São José do
Instituto Federal de Santa Catarina - IF-SC, no período de 2009 a 2010, por meio de
reserva de vagas, tendo em vista a política de inclusão adotada a partir de 2009 pelo IFSC. A autora concluiu que a referida política somou para permanência dos alunos que
participaram, principalmente, para que eles finalizassem os cursos.
Já a investigação de Batista (2016) objetivou conhecer e analisar os processos
que favorecem o ingresso e a permanência de estudantes em cursos de graduação
considerados de alto prestígio social, na Universidade Federal da Paraíba. Seu
entendimento se deu no sentido de perceber que o êxito construído pelos estudantes
tem como determinante o processo de escolarização da Educação Básica vivido no
momento anterior ao ingresso nos cursos de graduação.
O último estudo encontrado de autoria de Conte (2014), fruto de seu trabalho
doutoral analisou e discutiu, por meio de uma pesquisa comparada, os aprendizados do
universo de trabalho e de luta das mulheres camponesas da Via Campesina do Estado
do Rio Grande do Sul, Brasil, e camponesas e indígenas da UNORCA/UNMIC e da
CONAMI no México. Após realizar a investigação, a autora defendeu que a participação
em movimentos sociais contribui para aprendizagens que repercutem em ações no dia
a dia das mulheres.
Pelo que se vê não há produções que tenham atentando para o foco desta
investigação – o êxito social na história de vida e formação de mulheres de sítio. Esta
pesquisa traz também a importância de pensarmos sobre a efetivação do direito da
escolaridade básica até a universidade. Inexistem, na busca que desenvolvi, dissertações
e teses que tencionem esse caminho.
Optamos por adentrar na história de vida e formação de uma mulher de sítio,
sua ascensão social por meio dos estudos, o diálogo entre os saberes da experiência e
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os saberes acadêmicos no decorrer de toda sua trajetória educacional. Dessa forma,
considero relevante a proposta dissertativa apresentada ao programa de PósGraduação em Educação (POSEDUC/UERN). Entendemos, que este estudo pode
contribuir para o campo das Ciências Humanas, por meio da investigação sobre a ordem
dos fatores pessoal, social, histórico e político, haja vista, que parte da conivência
pessoal e profissional.
Na referida investigação consideramos que poucas pesquisas caminharam nessa
direção. Em estudos realizados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, na
intenção de construir o “Estado da Arte” sobre o tema, percebi que há ausência de
investigações dissertativas e doutorais quanto ao tema. Do ponto de vista teórico, vejo
que este estudo contribuirá para a valorização dos saberes da experiência de uma
mulher de sítio no âmbito acadêmico, de modo a permitir uma reflexão sobre a
importância dos diferentes conhecimentos que nos formam, nos termos de Freire
(1997) e Tardif (2012).
Além dos aspectos mencionados, considero que a proposta de investigação
proporcionará, com sua realização, entender a relevância do diálogo, a nível social, dos
saberes e trajetórias de vida de mulheres de sítio. Suas lutas, suas conquistas, seus
percursos de vida podem somar para a sociedade repensar acerca de projetos e ações
que se reportem a sua inclusão seja na educação ou em outras dimensões sociais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa que se localiza dentro de um
campo de investigação denominado de estado da arte ou estado do conhecimento. O
objetivo deste artigo foi conhecer os estudos sobre o êxito social e história de vida de
mulheres de sítio através da pesquisa à luz o Estado da Arte realizada nas produções
pesquisadas como fonte do conhecimento realizadas na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (BDTD) dos programas de pós-graduação a fim de saber quais trabalhos
estão relacionados com a temática a partir das leituras nos títulos e objetivos dos
trabalhos selecionados.
Os resultados apontam a relevância do Estado da Arte para a construção e
ampliação do conhecimento, que permitiu um mapeamento e possibilitou uma reflexão
quanto às produções teóricas, a partir das observações em teses e dissertações na
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) dos programas de pós-graduação,
disponíveis nas bibliotecas digitais, entre 2012 a 2016. É importante enfatizar nas
produções teóricas específicas, ou não, que versam pelas Histórias de vida, Experiências
de formação, Narrativas (auto) biográficas, Êxito social, Mulheres de sítio, Memórias,
Empoderamento entre outros, certamente, estarão contribuindo para fortalecer e
desenvolver a proposta de pesquisa em andamento.
Apontamos que o processo de elaboração do Estado da Arte permanece em
construção. Consideramos que os primeiros resultados apresentados não esgotam
todas as possibilidades de análise na produção dos dados. Nas pesquisas em teses e
dissertações, encontramos 34 produções que deram grandes contribuições para
responder nossas dúvidas e inquietações do que queríamos saber para a construção da
proposta da pesquisa intitulada: Êxito social através da história de vida e formação:
trajetória de uma mulher de sítio em diálogo com os saberes da experiência e os saberes
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acadêmicos. Por fim, analisamos apenas seis trabalhos dos 34 encontrados na Biblioteca
Digital dos programas de pós-graduação como mostramos no quadro 1, desse artigo.
Destacamos mais uma vez o Estado da Arte como parte indispensável, que
legitima a produção de tese e dissertações a serem desenvolvidas. E acreditamos que as
questões teóricas e metodológicas abordadas neste estudo, fomentem discussões
relativas às produções de pesquisas.
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OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO EM ANGOLA E CABO VERDE E A ESTRUTURA CURRICULAR
DA DISCIPLINA DE SOCIOLOGIA NO ENSINO SECUNDÁRIO36
Celeste Silvia Vuap Mmende37

RESUMO: O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa sobre o ensino da
Sociologia nos países da CPLP, do curso de Licenciatura em Sociologia da Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. O trabalho está
voltado ao tema do ensino de sociologia na educação básica, tendo como base de
análise as Leis de Bases de Angola e Cabo Verde, bem como os Planos Curriculares que
dão suporte a educação dos países. A análise destes documentos contribuiu para
identificar a estrutura curricular do sistema de ensino em Angola e Cabo-Verde e a
disciplina de Sociologia no ensino secundário. O objetivo geral versa sobre compreender
a relação entre os objetivos da educação e do ensino secundário do país na relação com
a disciplina sociologia como componente curricular no ensino secundário. As Leis de
Bases do Sistema da Educação, conforme Decreto-Lei nº 13/1 de Angola e o Decreto-Lei
nº 2/2010 de Cabo Verde, foram documentos analisados. Os objetivos específicos
consistiram em assinalar os princípios e os objetivos gerais do sistema de educação de
Angola e Cabo-Verde; os objetivos do sistema de ensino secundário do segundo ciclo
em Angola e Cabo Verde e por fim, discutir a estrutura curricular do ensino da Sociologia
nestes países. Os procedimentos metodológicos combinaram a pesquisa bibliográfica e
documental. Os resultados parciais demostram que a sociologia é uma disciplina
ofertada no 12º ano de escolaridade em Cabo-Verde, na área de Humanidades,
enquanto que em Angola esta disciplina é ofertada em todas as áreas do ensino
secundário como optativa. Considera-se que o ensino de sociologia apesar da sua
variabilidade na estrutura curricular pode representar um papel fundamental nas
sociedades democráticas na formação da cidadania e na atuação social.
Palavras-chave: Educação. Ensino Secundário. Ensino de Sociologia

INTRODUÇÃO
Analisar as formas de existência da disciplina sociologia no currículo escolar se
refere a perceber os modos de recontextualização dessa disciplina e também os vieses
da interpretação dos possíveis efeitos da sociologia como disciplina na relação com os
objetivos educacionais. Se a legislação educacional angolana fala em educação que
busque a conscientização dos problemas regionais, nacionais e internacionais, e os
36
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objetivos da educação cabo-verdiana versam sobre o desenvolvimento da consciência
crítica da realidade nacional e da integração nacional para o desenvolvimento a
sociologia como uma ciência que permite a tomada de consciência das determinações
sociais e os meios de submissão de qualquer discurso à crítica, conforme Bourdieu
(2012) tem a potencialidade de desenvolver os próprios objetivos educacionais.
Contudo, como Bourdieu (2012, p. 32) expõe “na condição de nos apropriarmos dos
instrumentos de pensamento, assim como, dos objetos de pensamento que recebemos,
é que podemos nos tornar um pouco o sujeito de nossos pensamentos”. Nesse sentido,
a sociologia é sempre desestabilizadora.
A escolha pela CPLP deve-se ao contexto histórico, político e social de
independência e democratização dos países africanos e Timor Leste e a crescente
aproximação do Brasil no domínio da educação superior, atuando na formação de
professores de sociologia. Para os docentes e os discentes envolvidos a pesquisa
justifica-se na medida em que aprofunda os conhecimentos sobre os sistemas
educacionais, a estrutura curricular, o ensino de sociologia nos contextos dos países da
CPLP, pois estamos inseridos em processo de formação profissional, de ensino, pesquisa
e extensão de licenciados em Sociologia.
No que diz respeito aos procedimentos metodológicos esta pesquisa caracterizase em relação a sua natureza como básica, no que se refere aos objetivos como
exploratória e descritiva, quanto aos procedimentos técnicos como pesquisa
bibliográfica e documental e no que trata da forma de abordagem do problema como
qualitativa. Os documentos educacionais analisados foram: Lei de Bases do Sistema
Educativo (Lei nº 13/2001) e Currículo do 1º e 2º Ciclo do Ensino Secundário/2013 de
Angola; e, Lei de Base do Sistema Educativo (Lei n° 103/III/90) e Decreto-Legislativo nº
2/2010 que atualiza a Lei de Bases do Sistema Educativo e Plano de Estudos do Ensino
Secundário/1996 de Cabo Verde. Para a coleta dos materiais foi realizada pesquisa nos
sítios oficiais do governo dos países pesquisados.
Contudo, se a literatura sociológica atesta a potencialidade dessa ciência e da
mesma como disciplina como movimento contínuo de reinterpretação do mundo social
e, assim, de desestabilização e, de autonomia reflexiva, pôr em diálogo os objetivos
educacionais e a sociologia significa questionar os discursos educacionais e sua
efetividade. E, também simboliza uma defesa do ensino de sociologia na formação
básica como uma atividade política (BAUMAN, 2015) por que é um discurso legítimo de
desvelamento das relações de poder e ético na propositiva da conscientização das
relações entre as ações sociais.
OBJETIVOS DO ENSINO SECUNDÁRIO EM ANGOLA
A República de Angola, independente desde 11 de novembro de 1975, consagra
nos termos da Constituição de 2010, a “educação” como um direito fundamental no
âmbito dos Direitos e Deveres Fundamentais nos termos do art. 79.º CRA, fazendo
remissão a Lei nº 13/01 (Lei de Bases do Sistema de Educação em Angola). Porém, nos
termos do nº 2 do art. 2.º da Lei nº 13/01, o sistema de educação desenvolve-se em
todo o território nacional e a definição da sua política é da exclusiva competência do
Estado, cabendo ao Ministério da Educação e Cultura a sua coordenação.
Como mostra o documento de estratégia de integração da melhoria de educação
em Angola (2001), a educação angolana procurou ampliar e dar a educação para os seus
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cidadãos. Depois da independência do país em 1975, o Estado adotou novo sistema de
educação e ensino que objetiva atender a toda população, de forma gratuita e abrindo
a oportunidade para alfabetização de massa da sociedade. Ao proporcionar a
continuidade de estudo e aperfeiçoamento do pessoal docente em consonância com o
sistema político, econômico e social, instaurado em 1975, foi definida a política
educativa em 1977 para corresponder as necessidades do país e a consolidação da
independência nacional. Esta política é marcada essencialmente pelos princípios de
igualdade de oportunidade no acesso à escola e a continuidade de estudar; gratuidade
no seu sentido mais amplo, isto é, os estudantes passaram a ter acesso aos mateias
didáticos grátis, sem custos para as famílias; e, a laicidade do ensino, princípios esses
consubstanciados no sistema de educação da republica de angola em 1977 e
implementação a partir de 1978.
Ainda, segundo o Documento de Estratégias de Integração da Melhoria (2001)
o ensino de segundo e terceiro nível correspondem ao primeiro ciclo de ensino
secundário geral, destinada a formação durante quatro anos das crianças com faixa
etária de 10 a 13 anos. A taxa bruta de crianças inscritas no biênio 1998-1999 era de 16,
9%. Entretanto os rapazes ocupavam 20,6%, as moças eram 17,6 %. A maior taxa era
registrada na Luanda, superando a província do Kuando-Kubango, criando um intervalo
que oscila em todas as províncias entre 61,8% e 6,5%. Para os 237.475 alunos
matriculados no 1º ciclo do ensino secundário geral (II III nível), em 1998 existiam cerca
de 10 docentes cuja maioria 62,9% pertencia ao ensino médio.
Segundo mostra as Leis de Bases da Educação de Angola (2001), a educação
formal em Angola está estruturada em três etapas, sendo cada uma dessas etapas
constituída pelos seus ciclos e objetivos. Objetivos que se espera que ao serem
cumpridos pelos seus cidadãos possam proporciona-lhes capacidade de atuação na
sociedade. As fases a serem percorridas pelos alunos começam pelo ensino básico,
ensino médio e ensino universitário, caso o aluno pretenda prosseguir o seu estudo
completo.
De acordo com a Lei de Bases da Educação de Angola (2001) os objetivos gerais
da educação, entre outros, são os seguintes: desenvolver harmoniosamente as
capacidades físicas, intelectuais, morais, cívicas, estéticas e laborais da jovem geração,
de maneira contínua e sistemática e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico,
a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do País; formar um
indivíduo capaz de compreender os problemas nacionais, regionais e internacionais de
forma crítica e construtiva para a sua participação ativa na vida social, à luz dos
princípios democráticos; promover o desenvolvimento da consciência pessoal e social
dos indivíduos em geral e da jovem geração em particular, o respeito pelos valores e
símbolos nacionais, pela dignidade humana, pela tolerância e cultura de paz, a unidade
nacional, a preservação do ambiente e a consequente melhoria da qualidade de vida.
Para a Lei de Bases da Educação de Angola (2001) o ensino secundário está
dentro da área do ensino geral. Esta parte do ensino confere ao estudante uma
formação integral e uma base necessária à continuação dos estudos em subsistemas
subsequentes. Sendo os seus objetivos voltados ao fornecimento destes elementos
permite ao aluno desenvolver suas capacidades de reflexão, intelectuais, físicas, morais
e cívicas. Desenvolver conhecimentos e capacidades que permitam ou favoreçam a
autoformarão; que possibilitem um tipo de saber que faça os alunos trabalharem de
forma eficaz e que se adaptem as novas exigências. Esta área também objetiva educar
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os jovens e adultos ou outro grupos sociais a adquirir os hábitos e atitudes consideradas
importantes para o desenvolvimento da consciência nacional, e; por fim proporcionar
nos jovens e nos adultos o amor ao trabalho, promover a nova geração a potência para
uma atividade laboral socialmente útil e capaz de melhorar as suas condições de vida.
No ensino primário o aluno tem seis anos de estudo e é uma das bases do ensino
geral, abrange o ensino regular e a educação de adultos e orienta o aluno para a sua
inserção no ensino secundário. A perspectiva do estado nesta fase do ensino visa
desenvolver e aperfeiçoar o domínio da comunicação e da expressão dos alunos;
permitir que este se socializasse com outas pessoas; proporcionar-lhe conhecimentos e
capacidade de faculdades mentais; estimulando o espírito estético com vistas ao
desenvolvimento da criação artística; garantir a prática sistemática de educação física e
de atividades desportiva para aperfeiçoar as habilidades psicomotoras.
ENSINO DE SOCIOLOGIA EM ANGOLA
Para Filipe Calunga Morais (2016), o período que estende de 1975-1992, houve
a exclusão da sociologia no campo científico ou na institucionalização do saber científico,
com proibição do seu ensinamento tanto na universidade como no ensino médio. Voltou
a fazer parte deste campo na década de 90, e cursado na academiaatravés de duas
disciplinas: Introdução a Sociologia Geral e Sociologia da Educação. Estas disciplinas
estavam contidas nos planos de estudos de todos os cursos de Ciências Sociais da
Educação de Luanda durante o ano letivo de 1993 a 1994.
A Associação de Sociologia foi anunciada no dia 31 de junho 1993 e constituiu-se
como uma das premissas básicas do surgimento de sociologia em Angola. O surgimento
do curso de Sociologia na Universidade de Jean Piaget de Angola, a criação da Faculdade
de Letras e Ciências Sociais, a constituição da Sociedade de Antropologia e de Sociologia
em 2013, e da Revista Angolana de Sociologia (RAS) em 2008, mostra que a sociologia
angolana esta conquistando o seu espaço. Mas mesmo com estes avanços quanto ao
acesso do espaço acadêmico, a sociologia angolana conta ainda com alguns problemas
que contribuem para a dificuldade de seu desenvolvimento no espaço de ensino médio.
Entre estes problemas destaca-se: (1) a falta de materiais didáticos para lecionar a
sociologia no ensino médio, pois há ausências de materiais da autoria de sociólogos
angolanos voltados ao ensino da disciplina; (2) os programas curriculares são
incompatíveis com a carga horária do ensino da instituição do ensino médio; (3)
ausência da disciplina em certas instituições e cursos do ensino médio; e, (4) o reduzido
número de aulas práticas nas escolas de aplicação (MORAIS, 2016).
Conforme Andérito Manuel (2016), a sociologia angolana está passando por
muitas dificuldades, tanto na forma de se constituir enquanto disciplina a ser estudada
quanto na constituição de seu espaço de pesquisa e socialização do conhecimento por
meio de revistas especializadas na área. Atualmente este país conta com duas
associações de sociologia. Estas associações contam com 13 publicações, sendo
somente uma delas que teve esta publicação. No ano de 2015 conseguiram se formar
somente 13 licenciados, um (1) mestre e um (1) doutor em Ciências Sociais em que a
Sociologia é uma das especialidades. Na Faculdade de Ciências Humanas da
Universidade de Agostinho Neto os trabalhos produzidos sobre a sociologia são voltados
mais a obtenção de grau de licenciatura, mestrado e doutorado dos estudantes destes
níveis, que são disponibilizados apenas na biblioteca. Alguns fizeram publicação
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individual do livro, mas a Sociologia angolana vive mais dos trabalhos ocidentais do que
de trabalhos locais.
Em Angola, a Sociologia foi implementada na esfera da educação durante a
Segunda República, mas não conseguiu evoluir muito devido a restrições da sociedade
que demandava maior domínio da língua portuguesa e menos consumo de outras
línguas como Espanhol, Inglês, Francês para poder possibilitar um diálogo amplo entre
os nacionais e os internacionais. Isso levou a maior reprodução de conhecimentos
produzidos no contexto português, tornando sociólogos angolanos menos lidos nos
outros países além dos países falantes de língua portuguesa. O conhecimento produzido
é muito pouco, não é circulado e nem divulgado entre os pares da área, o que acaba
isolando este campo de estudo. As elites não apoiam o desenvolvimento do trabalho
além de Angola para alcançar os objetivos de expansão. O silenciamento da produção
sociológica local pode ser compreendido como uma forma de dominação de um
contexto social mal compreendido pelo público em geral, pois passam na maior parte
dos casos à margem de uma realidade que lhes oferece muitas questões para pesquisar.
Ainda conforme o autor acima referido, em Angola a sociologia conta somente
com duas associações que tratam de questões sociológica do país, a A.A.S.A, Associação
dos Antropólogos e Sociólogos Angolanos e a S.O.S.A, que é a Sociedade Angolana de
Sociologia. As duas associações tem o objetivo de promover diálogos entre a sociologia
e a tentativa de divulgação, criação de conhecimento por meio de uma revista
especializada. Em uma situação de letargia, sem que até alguns dos seus destacados
membros possam responder convictamente as razões de tal situação, estas associações
não conseguiram renovar os seus corpos até data presente. A primeira associação inclui
tanto os antropólogos como sociólogos, enquanto que a segunda é especificamente da
sociologia. Em Angola, apesar da A.A.S.A ser uma revista muito mais esquecida, que
pouco publicou, tendo somente um único número de publicação.
Isso nos leva a compressão de que este campo de estudo é pouco visto e menos
aceito por parte dos que estão no poder, mas que ao mesmo tempo estão contra a Lei
de Diretrizes e Base Curriculares, que tem com um dos seus objetivos formar cidadãos
críticos capazes de refletir sobre as relações sociais no seu país. Este objetivo torna-se
um vislumbre e está longe de acontecer se o país ainda continuar não formação e
minimizando recursos humanos para fazer este trabalho.
Para Manuel (2016), a reforma curricular vem intervendo na disciplina de
sociologia de forma negativa. Durante este ocorrido, a sociologia disputava a
permanência com a psicologia que por fim acabou se consolidando como componente
curricular devido ao maior tempo e estabilização no campo de educação em relação a
sociologia. Excluindo a sociologia e incluindo outras disciplinas que são consideradas
mais importantes pelos reformistas do currículo, implementando outras disciplinas
como a economia que tem mais o propósito de formar comerciantes. No ensino médio
e pré-universitário, a sociologia passou a ser cursada como opcional. Foi substituída por
perspectivas anti-sociológicas, mas não houve pronunciamento de associação de
sociologia (S.A.S.) sobre o ocorrido e nem os sociólogos sêniores que são entidades de
autoridade fizeram questão de investigar sobre a situação. Os sociólogos competentes
dedicam pouco tempo ao serviço voltado a esta área e as suas atividades se afastando
da produção científica.
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De acordo com Lei de Base do Sistema da Educação (2001), a disciplina de
sociologia aparece na esturra curricular entre os três ciclos que constituíram o ensino
geral. Entretanto, o sistema de ensino geral estrutura-se por três ciclos: 1º o ensino
primário que é da iniciação até a 6ª classe; 2º o ensino secundário do primeiro ciclo que
corresponde a 7ª, 8ª e 9ª classe e por fim o segundo ciclo do ensino secundário que
corresponde a 10ª, 11ª e 12ª classe, nos termos do nº 2 do art. 20.º da Lei n°13/01. São
objetivos específicos do 2º Ciclo do Ensino Secundário em Angola os seguintes: preparar
para o ingresso no mercado de trabalho e/ ou no subsistema de ensino superior;
desenvolver o pensamento lógico e abstrato e a capacidade de avaliar a aplicação de
modelos científicos na resolução de problemas da vida prática.
A Sociologia em Angola é lecionada de forma optativa para todas as áreas do
conhecimento do ensino secundário do segundo ciclo, isto é, da 10ª, 11ª e 12ª classe,
que abrange a Área de Ciências Físicas e Biológicas; Área de Ciências EconómicoJurídicas; Área de Ciências Humanas e por fim, a Área das Artes Visuais. Porém, a
Sociologia em Angola almeja atingir um lugar relevante no quadro das ciências sociais,
tornando-a obrigatória na estrutura curricular do segundo ciclo, de modo a criar e a
questionar as políticas educativas em Angola.
Percebe-se segundo análise das Leis de Bases e os objetivos educacionais de
ambos os países que a existência da sociologia no currículo do ensino médio como uma
disciplina obrigatória em áreas do conhecimento ou como optativa foi implementada
recentemente. Pode-se inferir que a desmotivação da maioria de alunos a cursar esta
disciplina e buscar esta formação deve-se ao seu apagamento nas grades curriculares,
pois não proporciona a oportunidade de escolha pelos alunos. Ao mesmo tempo
tensiona as Leis de Bases e Diretrizes Curriculares da Educação que tem como propósito
formar um cidadão crítico, capaz de transformar a sociedade, de refletir, de conduzir as
mudanças sociais.
OBJETIVOS DE ENSINO SECUNDÁRIO EM CABO VERDE
Conforme a Constituição da República de Cabo Verde, este é um país formado
pelas ilhas, de Santiago, boa vista, sal, são Nicolau, São Luiz, são Vicente, Fogo e Brava,
Maio e pelos ilhéus e ilhotas, as aguas arquipelágicas e o mar territorial definidos na lei,
assim como os respetivas leitos e subsolos, pelo espaço aéreo suprajacente aos
geógrafos. E um estado de direito democrático fundamentado no princípio da soberania
popular, no pluralismo de expressão e de organização politica democrática e no respeito
pelas liberdades fundamentais. Nele vigora um sistema parlamentar de governo em que
o presidente da república é eleito por sufrágio universal, direto e secreto, mas o governo
é politicamente responsável apenas perante o parlamento.
O ensino secundário cabo verdiano constitui a segunda fase de continuidade de
estudos do ensino básico, permite o desenvolvimento de capacidade do cidadão cabo
verdiano e objetiva a aquisição de bases científica-tecnológicas e culturais necessárias
para continuar o estudo superior ou inserir no mercado de trabalho.
Segundo Decreto-Legislativo nº 2/201, os objetivos e princípios gerais do sistema
educativo em Cabo-Verde visam a formação integral do indivíduo; a eliminação do
analfabetismo; salvaguardar a identidade cultural como suporte da consciência e
dignidade nacionais para o desenvolvimento harmonioso da sociedade. O ensino
secundário cabo-verdiano tem como objetivos: desenvolver a capacidade de análise e
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despertar o espírito de pesquisa e de investigação; propiciar a aquisição de
conhecimento científico e técnico; promover o domínio da escrita da língua materna e
língua portuguesa, reforçando a capacidade de expressão oral e escrita; facilitar ao
aluno o entendimento dos valores fundamentais da sociedade em geral e sensibilizá-lo
para os problemas da sociedade e da comunidade internacional; garantir a orientação e
formação profissional; promover a educação para cidadania e o desenvolvimento de
valores morais, éticos e cívicos; promover o ensino obrigatório de duas línguas
estrangeiras; criar hábitos de trabalhar, individualmente e em grupo, e favorecer o
desenvolvimento de atitudes de reflexão metódica, de abertura de espírito, de
sensibilidade e de disponibilidade e adaptação para a mudança.
O ensino secundário está estruturado em dois ciclos sequenciais de dois anos por
cada ciclo, ao todo são quatro anos para cursar o ensino secundário. O 1º Ciclo constitui
um ciclo de consolidação do ensino básico e orientação escolar e vocacional; este ciclo
compreende 9º e 10° anos de escolaridade; o 2º ciclo, 11º e 12º anos de escolaridade,
constituem o ensino geral e técnico profissional. Este ciclo pretende aumentar o nível
de conhecimento e possibilitar uma orientação escolar e vocacional, destina-se à
preparação para o prosseguimento de estudos superiores, facilitando também a
adaptação do aluno à vida ativa e a obtenção de uma especialização adequada, de forma
a permitir o exercício de determinado tipo de atividades profissionais, sem que isso
venha prejudicar o prosseguimento de estudos superiores.
Ainda de acordo com o mesmo documento acima citado, o segundo ciclo (9º e
10º anos) é de consolidação e alargamento dos conhecimentos adquiridos,
possibilitando ao jovem a opção pelo ingresso imediato na vida ativa, mediante a
frequência de uma formação complementar profissionalizante e/ou habilitando-o para
o prosseguimento de estudos quer na via geral quer na via técnica. O terceiro ciclo (11º
e 12º anos) é concebido como um ciclo de especialização e de preparação para ingresso
imediato na vida ativa, mediante a frequência de uma formação complementar
profissionalizante e/ou prosseguimento de estudos de nível superior. Os objetivos
destes dois ciclos, da via geral visam o desenvolvimento da capacidade de análise e gosto
pela pesquisa e investigação, a aquisição de conhecimentos com base na cultura
humanística, científica e técnica. A organização curricular da via técnica integra as áreas
de formação geral e formação específica, valorizando-se a formação geral e os
conteúdos de natureza tecnológica, sem diminuir a especialização técnica.
O sistema educativo dirige-se a todos os indivíduos independentemente da
idade, sexo, nível socioeconómico, intelectual ou cultural, crença religiosa ou convicção
filosófica de cada um. O Estado garante a educação obrigatória e universal até ao 10º
ano de escolaridade. O Estado promove a criação de condições para alargar a
escolaridade obrigatória até 12º ano de escolaridade. Sendo o ensino básico universal,
obrigatório e gratuito, com duração de oito anos.
Segundo relatório Cabo-Verde Beging+20 (2014), Cabo Verde vem crescendo no
campo de educação. O acesso à educação acendeu de forma universal e quase igualitária
durante a década de 1990 até 2007. O acesso à educação primária atingiu 96%, as
crianças com idade de seis anos que tiveram acesso à educação atingiram 92%, e baixa
taxa de abandono, 52% dos alunos do ensino secundário atingiram 12 anos. Em 2011 a
formação técnica passou a faz parte do currículo do ensino secundário cursado pelos
alunos. A implementação desta área de formação da grade de ensino médio conta com
sensibilização, palestras, feiras, e seminários realizados nas escolas e nas universidades.
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Com a implementação de curso técnico profissional na grade curricular do ensino médio
os alunos terminam este ciclo já com curso profissionalizante que ora passa orientar a
sua formação caso pretendam continuar a formação na academia. Antes de entrar para
universidade o aluno já está orientado sobre a sua formação a acadêmica. O ensino
estruturado desse modo não tinha durante a colonização e a fase da pré-independência.
Também foi introduzido nas escolas secundárias um programa em parceria com a
política nacional.
De acordo com o Plano de Estudo Secundário (1996), para formação completa
dos alunos de ensino secundário, o aluno é obrigado a cursar inúmeras disciplinas para
que possa ter a sua formação 100% integralizada. Estas disciplinas comportam
Sociologia, Matemática Geografia, Química, Educação Física, Formação Social e Física,
Geometria descritiva, Psicologia, Filosofia, Línguas, mencionando somente algumas que
se desenvolvem em todo o percurso escolar. A sociologia aparece somente na
conclusão do ensino secundário.
A opção por cada uma das disciplinas escolhidas no plano de estudo de ensino
secundário tem sempre o seu propósito de formação e a perspectiva do estado para
com a formação de seus jovens e adultos. Por isso, seleções de matérias a serem
estudadas, levam em consideração os objetivos gerais de ensino secundário e objetivos
específicos de cada ciclo e do que o país quer alcançar com a formação de pessoas nesta
área. Cada disciplina potencializa-se pelas relações que mantém com as demais na busca
permanente da interdisciplinaridade, desde o momento da concepção das atividades
até as suas centralizações na sala de aula.
ENSINO DE SOCIOLOGIA EM CABO VERDE
De acordo com Plano de Estudo do Ensino Secundário (1996), a estruturação do
currículo do ensino médio é trabalhar com base em alguns princípios que norteiam este
espaço de ensino e aprendizagem dos alunos. Os grandes princípios que nortearam a
construção do projeto do currículo de cabo-verde procuram expressar o direito
constitucional à educação através da aquisição crítica de saberes da inserção na
modernidade e no desenvolvimento e da consagração de valores nacionais e universais.
O processo de desenvolvimento curricular está baseado na construção de
princípios pedagógicos que compreendem o currículo como aquele que tem lugar na
escola na interação real de professor com aluno. Para este documento o
desenvolvimento do currículo deve refletir e orientar-se no sentido de promover à
responsabilidade do professor na invenção e adaptação de atividades as circunstâncias
da situação escolar em que se vai realizar. Toda caraterização do currículo deve partir
de uma análise das necessidades. Análise que comtempla fatores exteriores e internos.
Dos fatores externos: destaca-se as expetativas dos pais, dos empregados, os
valores, e premissas da comunidade, as mudanças, sociais e culturais em
curso, os requisitos e desafios do sistema educativo nomeadamente da lei
fundamental em matéria de educação, a lei de base do sistema. Os
contributos das estruturas de apoio aos professores a nível de formação e de
recursos. E como fator interno: os alunos e as suas aptidões, capacidades e
necessidades; os valores e atitudes dos professores, as suas capacidades de
conhecimentos. Dificuldades, o seu grau de profissionalismo e a vontade de
auto contribuição para a melhoria do sistema, a relações de autoridade na
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escola e o poder que os professores dispõem para desenvolverem
automaticamente as atividades mais adequadas aos seus alunos, os recursos
materiais existentes e à capacidade interna de aumentar e melhorar a própria
concepção do sucesso ou fracasso do currículo que se pretende substituir
(plano de estudo de ensino secundário,1996, p.31)

Estes princípios que compõem o currículo do ensino médio também estão
presentes nos objetivos da sociologia, por isso a implementação da sociologia como
disciplina obrigatória deveria ser pensada para possibilitar ainda mais o cumprimento
destes princípios e a formação de cidadãos críticos capazes de refletir sobre problemas
internos e externos.
Conforme Delgado e Melo (2016), a principal reforma e inovação no currículo de
ensino secundário cabo-verdiano teve início em meados da última década do século XX
e constitui a base a partir da qual já se esboçavam os contornos da reforma na
atualidade. As mudanças em curso no sistema educativo pressupõem o
desenvolvimento de novas atividades educativas que tenham como centro a escola e o
aluno. A justificativa era que, a escola centrada no aluno privilegiaria atividades de
acompanhamento e orientação na descoberta da vocação escolar e profissional dos
alunos, de desenvolvimento do gosto pela pesquisa e descoberta.
Como resultado da reforma do Ensino Secundário cuja implementação restrita
se inicia no ano letivo 1994/95, este nível de ensino do 1ºciclo é concebido como um
tronco comum, em que para além das disciplinas básicas capazes de aumentar o nível
de conhecimentos, se dá uma ênfase forte à orientação escolar vocacional. Esta
orientação é operada não só pela instalação de uma estrutura vocacionada para esse
efeito, mas, sobretudo pela contribuição de um conjunto de disciplinas novas como a
Introdução à Atividade Económica, Educação Tecnológica, Educação Artística e
Formação Pessoal e Social. As matérias e metodologias preconizadas asseguram ao
aluno conhecimentos e competências susceptíveis de lhe permitir seguir opções seguras
nos vários contextos da vida e ainda a possibilidade de escolha entre a inserção na vida
ativa ou prosseguimento de estudos numa das vias, geral ou técnica, divisão bifurcada
operada a partir deste ciclo e continuada até ao último.
O artigo 30° do sistema educativo Cabo-verdiano nos termos definidos pelo
Decreto-Lei Legislativo nº 2/2010 aponta que, as matrizes curriculares do ensino
secundário integram componentes de formação geral, de formação sociocultural, de
formação específica, de formação científica, de formação tecnológica, de formação
técnico-artística e técnica.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases Curriculares da Educação de Cabo-Verde
(2010), o ensino da sociologia em Cabo Verde está presente no 12º ano, ele aparece no
Plano Curricular da área das Humanidades, de Economia Social, Humanista e Arte como
disciplina optativa. Em consequência do sucesso da reforma do Ensino Básico, traduzido
na generalização desse nível de ensino de quatro para seis anos de escolaridade
obrigatória, verificam-se na década de noventa uma forte expansão do Ensino
Secundário.
A sociologia em cabo-verde continua sendo um campo de estudo que para ser
estudada depende da vontade dos alunos próprios alunos, este tipo de função que ele
ocupa na grade curricular, faz dele pouco conhecido, nem podemos pensar que esta
disciplina tenha sido conhecida pelos alunos de ensino medido do chamado os
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primeiros, segundo e terceiro grupos que mais se dedicam a estudo de área mais
praticas, tais como matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que o ensino de sociologia apesar da sua variabilidade na estrutura
curricular pode representar um papel fundamental nas sociedades democráticas na
formação da cidadania e na atuação social. É necessário problematizar ainda a
Sociologia com outras disciplinas das grades curriculares de Angola e Cabo Verde como
Desenvolvimento Econômico e Social, Formação Pessoal e Social para problematizar
também como a sociologia transpassa outros conteúdos curriculares.
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RESUMO
O artigo apresenta aspectos relacionados a formação oferecida aos alfabetizadores do
Programa Brasil Alfabetizado no município de Mossoró/RN. A pesquisa é de abordagem
qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) e tem por base a metodologia da entrevista
semiestruturada baseada em Gil (2008), a qual foi realizada a uma formadora em
exercício no município de Mossoró/RN. A escolha do sujeito da pesquisa se deu pelo
fato de ter participado ativamente nas formações, apresentar propostas coerente para
jovens e adultos durante as aulas de formação. A alfabetizadora ingressou no Programa
através de um processo seletivo no segundo semestre de 2017 e não tinha experiência
profissional na área da EJA, mas afirma que vem se identificando com a modalidade,
mesmo estando atuando há cinco meses. A formação foi ofertada pelos docentes das
Instituições de Ensino Superior, sendo a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
e Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Esse Programa Brasil Alfabetizado visa
alfabetizar jovens, adultos e idosos, através de ações de ensino e aprendizagem
focalizadas ao seu público. O Programa propõe ainda garantir o direito a educação para
todos e elevar a escolarização com acesso nos processos formais de educação a partir
da formação inicial e/ou continuada. Os princípios do Programa versam sobre ações
formadoras que favoreçam a autonomia dos sujeitos considerando as especificidades
dos jovens, adultos e idosos, tendo em vista as suas diferentes trajetórias, expectativas
e experiências. Tendo por problemática saber como vem sendo ofertada a formação do
alfabetizado do Programa Brasil Alfabetizado. Objetiva-se discutir a formação oferecida
aos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, através da percepção de uma
alfabetizadora que participou da formação no ano de 2017 e se encontra em exercício.
Em síntese, a formação oferecida pelo Programa Brasil Alfabetizado consistiu em um
ponto de partida para a atuação dos alfabetizadores, pois proporcionaram atender os
anseios, desafios, possibilidades, entre outros, através de discussões teóricas e práticas.
Palavras-Chave: Programa Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos,
Formação.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa apresenta aspectos relacionados à formação oferecida aos
alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado no município de Mossoró/RN. Esse
Programa Brasil Alfabetizado visa alfabetizar jovens, adultos e idosos, através de ações
de ensino e aprendizagem. O Programa Brasil Alfabetizado e destinado aos estados que
há altos índices de analfabetismo em jovens, adultos e idosos.
Esse Programa propõe garantir o direito a educação para todos e elevar a
escolarização com acesso nos processos formais de educação a partir da formação inicial
ou continuada.
O Brasil Alfabetizado tem por princípio ações formadoras que favoreçam a
autonomia dos sujeitos considerando as especificidades dos jovens, adultos e idosos
tendo em vista as suas diferentes trajetórias, expectativas e experiências.
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a formação oferecida aos
alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado.
A pesquisa é de abordagem qualitativa e tem por base metodologia da entrevista
semiestruturada baseada em Gil (2008), a qual foi realizada a uma formadora em
exercício no município de Mossoró/RN.
Portanto, destacaremos como vem sendo formado os alfabetizadores do
Programa Brasil Alfabetizado como meio de sanar e atender os anseios, desafios e
possibilidades vivenciadas em sala de aula pelos alfabetizadores do Programa.
METODOLOGIA
A pesquisa é de abordagem qualitativa baseada em Bogdan e Biklen (1994, p.
16) assinalam que nesta os dados recolhidos são designados por qualitativos por serem
“ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas”. Afirmam
ainda que: “A fonte de dados é o ambiente natural, o que expressa à preocupação com
o contexto no qual as informações são obtidas”. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.47).
Utilizou-se a entrevista semiestruturada com base em Minayo (2001, p. 58),
permite ao entrevistado fornecer informações referente a investigação com liberdade e
espontaneidade, sem perder a objetividade.
Para a seleção do sujeito da pesquisa se deu através da ser um alfabetizador em
exercício, que havia participado efetivamente e ativamente da formação oferecida aos
mesmos. A sujeita selecionada está como alfabetizadora a cinco meses e não tinha
experiencia na EJA, porém se identifica com a modalidade.
A primeira ação da pesquisa foi à leitura dos documentos que regem o Programa
Brasil Alfabetizado e sobre a Educação de Jovens e Adultos. A partir desta ação
construiu-se um roteiro com cinco questões abertas sobre a formação oferecida aos
formadores do Programa, a organização do trabalho didático pedagógico, desafios
encontrados no dia a dia da sala da aula da EJA.
Para aplicar o roteiro da entrevista semiestruturada, gravamos a fala da
formadora no por meio do aplicativo gravador do celular smartfone para
posteriormente serem ouvidas e transcritas. Após a aplicação do roteiro de questões
transcrevemos para ser analisada a luz da teoria.
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Com a análise da entrevista selecionamos três categorias para compor essa
pesquisa, sendo as seguintes: Formação dos alfabetizadores, trabalho didático
pedagógico.
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO: CONTEXTUALIZANDO
O analfabetismo entre jovens e adultos é um problema recorrente no Brasil,
resultado de uma deficiente política educacional que muitas vezes é fracassada por não
haver uma continuação do programa ou por não ter um acompanhamento rigoroso e
formação adequada aos formadores. Sabe-se que:
A Educação de Jovens e Adultos tem como objetivo levar a educação
às classes mais carentes do país, assim, a legislação brasileira buscou
suprir a escolarização regular para aqueles que não a tiveram na idade
adequada e nessa mesma linha de pensamento, com a perspectiva de
alavancar as oportunidades educacionais, o Estado se propõe a criar
meios de favorecer oportunidades àqueles que tiveram, por algum
motivo, de interromper seus estudos (HADDAD, 1994, p. 87).

Sabe-se que houve programas efetivos e que apresentaram melhores resultados,
porém ainda há altos índices de analfabetismo no Brasil, cerca de 11,8 milhões de
analfabetos, o que corresponde a 7,2% da população de 15 anos ou mais43. (IBGE), fazem
parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e se
referem ao ano de 2016.
Com o intuito de diminuir o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos foi
criado o programa o Programa Brasil Alfabetizado em 2003 que consiste em alfabetizar
jovens, adultos e idosos. O programa é um meio para elevar a alfabetização de jovens,
adultos e idosos. O mesmo é desenvolvido no território nacional com atendimento aos
estados e municípios que apresentam maior taxa de analfabetismo, no qual recebem
apoio técnico na implantação do programa que visa garantir o acesso e a continuação
dos estudos, Brasil (2007)44.
O Programa Brasil Alfabetizado tem por objetivo “contribuir para superar o
analfabetismo no Brasil, universalizando a alfabetização de jovens, adultos e idosos e a
progressiva continuidade dos estudos em níveis mais elevados, promovendo o acesso à
educação como direito de todos, em qualquer momento da vida, [...]” (BRASIL, 2007).
Então, o estado do Rio Grande do Norte – RN, por apresentar uma taxa de analfabetismo
recebe o programa e o nomeio por RN Alfabetizado.
E o RN Alfabetizado é um programa que contempla vários sujeitos em vários
municípios do estado. E para trabalhar como alfabetizador do programa é necessário
passar por uma seleção organizado pelas Diretoria Regional de Educação e Cultura –
DIREC. E os formadores selecionados precisam de uma formação para atuar.
A formação dos formadores, no caso do RN é oferecida pelas instituições
parceiras a Secretaria de Educação e Cultura – SEEC e no ano de 2017 foi ministrado
pelos docentes do Curso de Pedagogia da UERN e UFERSA, no qual aconteceram
encontros formativos nos finais de semana.
43
44

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referente ao ano de 2016.
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado acesso em 25 de janeiro de 2018.
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Destarte que a FE se engajou para que os alfabetizadores do programa pudessem
se formar mesmo que em poucos encontros para atuar no Programa Brasil Alfabetizado
que é ofertado a Jovens, Adultos e Idosos. Essa formação acontece antes do início do
processo de alfabetização das turmas.

PERCEPÇÕES DE UMA ALFABETIZADORA SOBRE A FORMAÇÃO OFERTADA PELO
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
A formação de professores para atuar na EJA hoje é um dos grandes debates nas
academias (SOARES, 2006), por ter muitos programas de erradicação do analfabetismo
no Brasil e Programa Brasil Alfabetizado é um.
Para ser alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado, os requisitos para a
seleção ter ensino médio completo e apresentar a documentação necessária dentro do
prazo exigida no edital.
E o alfabetizador sendo selecionado inicia a busca por alunos para forma sua
turma, antes de iniciar as aulas na turma de jovens, adultos e idosos, os alfabetizadores
passam por uma formação oferecida pela Secretaria da Educação e da Cultura do Estado
do Rio Grande do Norte – SEEC. A formação no ano de 2017 foi ministrada por
professores da área de educação da UFERSA e UERN.
Então, questionou-se sobre a formação oferecida aos alfabetizadores do
Programa Brasil Alfabetizado. O sujeito da pesquisa é recém-formada em Pedagogia. E
sua turma é constituída por quatorze alunos matriculados. Não será usado o nome
oficial da entrevistada, será chamada de Professora Alfa.
Professora Alfa não tem experiência na área de EJA, e está como alfabetizadora
dessa modalidade de ensino:
Foi meu primeiro contato com essa modalidade de Ensino. Já havia
feito leituras referentes a EJA, durante o período da graduação, na
Disciplina teórico/obrigatória - Ensino da EJA, mas nunca tinha
trabalhado com esse público. Faz cinco meses, que estou atuando
como professora alfabetizadora, estou me identificando muito. Está
sendo uma experiência riquíssima. Professora Alfa (Entrevista cedida
em 26 de fevereiro de 2018).

Neste sentido, percebe-se que a formação inicial da Professora Alfa ofereceu
bases teóricas sobre a educação de jovens e adultos, porém a parte prática não foi
possível a mesmo ter contato. Mas o que parece e que Professora Alfa se mostra
motivada a atuar na área e que percebe que a experiencia é riquíssima. Os primeiros
contatos com a docência sempre são de grande relevância para agregar saberes à
docência.
Para Tardif (2000, p. 226),
[...] as bases dos saberes profissionais parecem construir-se no início
da carreira, entre os três e cinco primeiros anos de trabalho. Por outro
lado, o início da carreira constitui também uma fase crítica em relação
às experiências anteriores e aos reajustes a serem feitos em função
das realidades do trabalho.
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O início da docência é por vezes, o momento de exercer e colocar em prática o
que foi “ensinado” durante sua formação inicial. Esse momento é marcado por “erros e
acertos”, por colocar em práticas suas ideias através da metodologia muitas vezes
espiradas em seus professores desde os seus primeiros anos de escolarização.
O professor recém-formado em uma área como a pedagogia que pode está
atuando em áreas da educação infantil, ensino fundamental dos anos iniciais, processos
educativos da gestão, educação de jovens e adultos e etc. Com essas áreas de atuação
em alguns momentos deixa os recém-formados em dúvidas sobre que caminho trilhar.
Então, em meios aos espaços que a docência em pedagogia oferece Professora
Alfa se interessou em participar do Programa Brasil Alfabetizado por quê:
Eu sempre tive o desejo de trabalhar na EJA, principalmente quando
tive o contato com a Disciplina e com os livros de Paulo Freire. Destaco:
A Importância do Ato de Ler e Pedagogia do Oprimido. E desde a
graduação eu procuro sempre a busca do novo, conhecer cada área de
atuação, que a Pedagogia me oferece. Então participei da seleção
como professora alfabetizadora. Professora Alfa (Entrevista cedida em
26 de fevereiro de 2018).

De acordo com sua fala, o interesse nesta área surge por meio das leituras
teóricas realizadas durante sua formação inicial em pedagogia. E que está sempre em
busca das oportunidades que a formação oferece, no caso, a atuação na educação de
jovens e adultos. E durante essa oportunidade a Professora Alfa atua em uma área que
até então, só conhecia a teoria.
O Programa Brasil Alfabetizado oferece aos seus alfabetizadores uma formação
para atuar na educação de jovens e adultos. Questionamos a Professora Alfa como foi
essa formação, a mesma diz que:
A formação oferecida, foi um ponto de partida para minha prática
pedagógica em sala de aula. Foram fornecidos materiais de apoio
como apostilhas, e outros recursos didáticos pedagógicos, pelos
professores formadores, que compunham o quadro dos profissionais
da Educação da UERN. Dentre tantos aprendizados, ressalto palestras,
treinamentos, aulas expositivas, que abordaram temáticas
atualizadas. Uma discussão de destaque foi a violência contra mulher,
um conhecimento aprofundado da Lei Maria da Penha. As
experiências, os conhecimentos partilhados são suportes para minhas
aulas. As formações se realizaram precisamente em dois finais de
semana, de forma integral. Finalizando com um momento riquíssimo,
da cultura local, trazido pelos nossos artistas da terra, no auditório de
Serviço social. Professora Alfa (Entrevista cedida em 26 de fevereiro de
2018).

A formação oferecida mesmo em período curto, segundo a Professora Alfa foi
bastante proveitoso e de grande valia para atuação como alfabetizadora. Foram
fornecidos materiais didáticos pedagógicos, palestras, treinamentos de forma dinâmica
e atualizada. Os momentos vivenciados durante a formação só agregaram aos

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

145

conhecimentos para o ensino e aprendizagem com os sujeitos da educação de jovens e
adultos – EJA.
Freire (1997, 58), assegura que: Ninguém nasce educador ou marcado para ser
educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador,
permanentemente, na prática e na reflexão da prática. O educador deve estar sempre
na busca pela formação e reflexão de sua prática, assim ele vai se auto formando e
buscando meios para melhorar e exercer sua profissão com zelo e rigorosidade,
buscando sempre superar seus desafios.
Na docência sempre se depara com desafios, assim sendo, como superar? A
Professora Alfa diz que tem encontrado alguns desafios, entre eles estão:
[...] o cansaço estampado no rosto dos alfabetizandos, devido a
obrigatoriedade de muitos com o trabalho diário, exaustivo e pesado.
Eles chegam na sala de aula, cansados da luta diária. Então procuro
atividades lúdicas, temas, que façam parte da vida cotidiana deles no
trabalho, para que, assim eles mesmo cansados, busque interesse/
motivação para aprender [...]. Professora Alfa (Entrevista cedida em 26
de fevereiro de 2018).

Os sujeitos da educação de jovens e adultos são trabalhadores de serviços
exaustivos e pesados e isso cansa muito, sendo esses um dos principais motivos de
evasão escolar ente os alunos desta modalidade de ensino, Di Pierro (2010, p. 35). A
evasão é um grande desafio encontrado pelos professores da EJA. Mas a Professora Alfa
tenta driblar essa situação utilizando aulas dinâmicas e lúdicas para que os alunos não
faltem a aula e tenham uma participação ativa, a mesma proporciona momentos
interativos cheio de aprendizagem, deixando a aula mais leve.
E para proporcionar atividades interativas e necessário material didático
pedagógico voltados para o público em questão. Neste sentido, perguntamos se a
formação tem dado conta ao trabalho didático pedagógico com jovens, adultos e
idosos?
Sim. Foi muito importante, precisamente, porque é a primeira vez, que
participo do programa. As formações sanaram muitas dúvidas através
de leituras de livros explicando sobre a atuação do professor no ensino
da EJA, muitas questões ficam em aberto em relação a prática
pedagógica, eu já sabia o público, que eu iria compartilhar
conhecimentos, mas não sabia como fazer esses acontecimentos se
efetivarem na prática. Através das formações, foram oferecidas para
nós alfabetizadores, várias sugestões de atuação, através do exemplo
de alguns profissionais, que já haviam atuado em outras etapas do
programa, através das oficinas realizadas dentro das formações e
sempre, que possível tirávamos nossas duvidas com os professores
formadores. Muitas indagações foram respondidas. Ajudando e muito
na prática diária. Professora Alfa (Entrevista cedida em 26 de fevereiro
de 2018).

A formação oferecida foram cruciais para sua atuação, assim com as sugestões
para os materiais didáticos pedagógicos que são essências para o ensino aprendizagem.
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Um fator importante são as experiencias compartilhadas de alfabetizadores que já
haviam participado com os alfabetizadores que estavam iniciando.
Nesta perspectiva, (TARDIF, 2008, p. 52) ressalta que, é através das relações com
os pares que os saberes adquiridos com a experiência são capazes de informar ou formar
outros docentes e de fornecer respostas a seus problemas. Essa relação de saberes
oferecida também pelos alfabetizadores em formação condiz com o que (FREIRE, 1987,
p. 39) menciona que: o educador já não é o que apenas educa, mas enquanto educa é
educado, em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa”.
A Professora Alfa diz ainda que algumas muitas questões ficaram em aberto e
que foi preenchida através da prática. E a prática em sala de aula precisa de um
planejamento rigoroso. Neste sentido, questionamos como a alfabetizadora organiza
suas aulas: “A partir do livro didático, fornecido para nós alfabetizadores e para os
alfabetizandos, datas comemorativas, as temáticas abordadas na formação. Nós
reunimos como os coordenadores de equipes e realizamos nosso planejamento”.
Professora Alfa (Entrevista cedida em 26 de fevereiro de 2018). “No caso da educação
de jovens e adultos, o planejamento precisa levar em conta as exigências do contexto
social no qual estão inseridas, as características de cada grupo, suas aspirações, projetos
e necessidades” (CALHÁU, 1999, p. 53).
O planejamento é realizado em pares, sendo compartilhado experiências
didáticos pedagógicas entre mais experientes. E entre os materiais utilizado são
“cartolina, tv para exposição de vídeos, textos xerografados, imagens coloridas”. A
Professora Alfa, incrementa a aula com materiais diversos, oferecendo aulas
significativas aos sujeitos participantes.
O planejamento é de extrema importância para atuação docente, pois é através
do planejamento que o alfabetizador organiza suas aulas com objetivos de
aprendizagens e como o fará para alcançar essa aprendizagem.
Destarte que formação mesmo em período curto exerce seu diferencial trazendo
ideias e leituras da educação de jovens e adultos, ou seja, a teoria foi exposta e que os
alfabetizadores receberam foi um ponto de partida para que busquem outras fontes,
outras formações para exercer com excelência e maestria à docência na EJA.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das constatações do estudo, pode-se perceber que a formação inicial
desperta o professor para diversas áreas e que o mesmo põe em prática de acordo com
as oportunidades que vem sendo ofertado no mercado.
Neste sentido, a alfabetizadora entrevista expõe que a formação oferecida para
atuar com alfabetizadora é de grande valia para a seu desempenho em sala de aula. Esse
momento de formação e troca de experiencia entre todos os que fizeram parte da
formação foram significativos e cheio de aprendizagem.
Apesar da formação ter ocorrido de forma rápida deixou seu legado que foi uma
formação que deu subsídios para atuação na educação de jovens e adultos. A atuação
nesta área não é fácil por ser um público que tem suas especificidades e que exige do
profissional que ira atua nela uma formação que entenda e compreenda esse público
para não infantilizar sua prática.
A formação para o docente da educação de jovens e adultos é um dos temas que
vem sendo debatido na atualidade por entender que é necessário aos sujeitos que por
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algum motivo não puderam se escolarizar na idade adequada. E que o docente desta
área não pode infantilizar sua atuação.
As pesquisas mostram que um dos fatores desmotivador dos jovens e adultos
abandonarem a sala de aula da EJA é aulas infantilizadas, aulas que estejam fora do
contexto da realidade dos alunos entre outros fatores. E se o profissional que atua nesta
área não tiver uma formação específica deixara a desejar e fara com que os alunos se
evadam.
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RESUMO: Este trabalho trata de uma reflexão sobre formação docente inicial e
continuada através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID,
na Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado, em Mossoró-RN, no período de abril
de 2017 até o presente momento. Para sua construção, foram aplicados questionários
com uma professora supervisora e com dois bolsistas do PIBID Música, da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte-UERN, com a finalidade de compreender como estes
concebem as formações docentes inicial e continuada, através deste Programa. Como
fundamentação teórica estribamo-nos sob a ótica de autores como Tardif (2000),
Teixeira (2007) e Gatti (2016). Os resultados evidenciaram a importância do PIBID e suas
contribuições para as formações docente inicial e continuada, frisando a particularidade
da formação específica na área que se atua, presente na meta 15 do Plano Nacional de
Educação-PNE. Nessa perspectiva, o PIBID propicia o diálogo entre universidade e a rede
básica de ensino, possibilitando que o(a) licenciando(a) tenha acesso à atuação docente,
como forma de propiciar mais consistência a sua formação, e o(a) professor(a)
supervisor(a) a troca de experiências e construção coletiva do conhecimento, a fim de
repensar e renovar suas metodologias, na busca por melhores formas de articular os
processos de ensino e aprendizagem. Também, além de possuir o caráter formativo, o
PIBID mostra-se como importante ferramenta para a valorização profissional do(a)
docente.
Palavras-Chave: PIBID; Formação docente; Educação Básica;

INTRODUÇÃO
O trabalho em tela faz uma reflexão sobre as formações docente inicial e
continuada através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência-PIBID
Música/UERN, na Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado, em Mossoró-RN, no
período de abril de 2017 até o presente momento. Para a construção deste artigo 49,
foram aplicados questionários com uma professora supervisora e com dois bolsistas de
iniciação à docência do PIBID, com a finalidade de compreender como estes concebem
as formações citadas. Para isto, foi realizada uma busca por trabalhos que abordassem
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o respectivo tema, com o intuito de refletir sobre esses tipos de formação, ressaltando
a particularidade da formação docente para o ensino de Arte na rede básica de ensino.
A Escola Estadual Governador Dix-Sept Rosado faz parte da rede Estadual de
Ensino do município de Mossoró–RN, e foi escolhida por ter sido contemplada com o
subprojeto PIBID Música/UERN, ao qual, os autores deste trabalho estão vinculados.
Vale salientar que os questionários foram respondidos pela professora supervisora e por
dois bolsistas da referida escola, que serão referenciados como Bolsista 1 e Bolsista 2.
Serão considerados neste trabalho a formação docente inicial como aquela que
se dá através da primeira licenciatura. Por conseguinte, abordaremos a formação
continuada como sendo aquela que se dá após a formação inicial, através de cursos,
programas com caráter formativo. Discorreremos sobre as formações docentes inicial e
continuada, sob a ótica de autores como Tardif (2000), Teixeira (2007) e Gatti (2016).
As perguntas dos questionários contemplaram aspectos como experiência
docente, processos de formação, planejamento, reflexos do PIBID nas formações
docentes inicial e continuada, dificuldades da prática docente e perspectivas, entre
outras.
O PIBID não deve ser compreendido e desenvolvido com o mesmo caráter
teórico-prático que os Estágios Supervisionados, pois essa iniciação à docência trata-se
de uma espécie de “auxilio” e troca de experiências com o docente. É um trabalho mais
prático e desenvolvido por uma maior quantidade de tempo do que os Estágios
Supervisionados.
O Relatório de Gestão 2009-2014 da Diretoria de Formação de Professores da
Educação Básica (DEB), esclarece que o PIBID objetiva incentivar a formação de
docentes em nível superior para a educação básica; valorizar a formação docente;
promover maior qualidade à formação inicial de professores; promover o diálogo entre
teoria e prática, educação superior e educação básica; oportunizar os bolsistas a
desenvolverem aspectos presentes na prática docente como planejamento, avaliação,
trabalho de atividades, desenvolvimento de metodologias, entre outros. O PIBID
propicia o diálogo entre Universidade e a rede de Educação Básica, possibilitando que o
licenciando tenha acesso à atuação docente, como forma de dar mais consistência a sua
formação, e que o professor supervisor passe por um processo de troca de experiências
e construção coletiva do conhecimento, a fim de repensar e renovar suas metodologias,
na busca por melhores formas de articular os processos de ensino e aprendizagem.
Ocorre também o fortalecimento do tripé ensino-pesquisa-extensão, que se articulam
como alicerce da formação docente. Nessa perspectiva, verifica-se que além de possuir
o caráter formativo, o PIBID também é uma forma de valorizar a profissão docente. Ao
oportunizar o contato dos licenciandos com a rede básica de ensino, pode-se
potencializar a forma de atuação dos futuros professores, promovendo uma formação
mais ampla, e moldar suas visões sobre a rede de ensino básico que apesar de possuir,
por vezes, maior déficit, principalmente estruturais, é a base da educação, sendo
essencial à qualidade da formação cidadã.
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E CONTINUADA
Percebemos a importância da formação inicial, compreendendo-a como parte
elementar da formação integral do docente, considerando-a como aquela que se dá
através da primeira licenciatura em nível superior. A Diretoria de Formação de
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Professores da Educação Básica (DEB) busca melhorar a qualidade da educação básica
através de programas como o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica (PARFOR) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID).
Esses são meios importantes para buscar alcançar a meta 15, estabelecida pelo Plano
Nacional de Educação (PNE), que determina que seja assegurada formação específica de
nível superior a todos os professores da educação básica, na área de conhecimento em
que atuam.
Compreendemos formação continuada como a busca por ferramentas e
metodologias que possam tornar a construção do conhecimento, tanto do docente
como do estudante, mais efetiva e sólida. Destarte, percebemos que essa formação
acontece na prática, isto é, na atuação docente, direcionada especialmente à ação em
sala de aula.
Tardif (2000) reflete sobre os saberes que o professor adquire na prática,
ressaltando os processos de formação docente, mostrando como os saberes são
articulados para subsidiarem a prática do professor. Este autor faz algumas reflexões e
apontamentos sobre problemas decorrentes da formação inicial (primeira licenciatura),
destacando o distanciamento entre a teoria e a prática. Frente a isso, ele evidencia que
os conhecimentos adquiridos durante a graduação, destinados à pratica docente,
podem, em alguns casos, não serem efetivamente concretizados da forma esperada.
Nesse raciocínio, o autor discorre sobre o “modelo aplicacionista”, evidenciando que
algumas lacunas da formação inicial podem ser advindas dele, pois esse modelo implica,
resumidamente, em aplicar os conteúdos adquiridos durante a graduação, sendo
inicialmente desenvolvido durante os estágios supervisionados. No entanto, a formação
começa a se moldar, de fato, com a prática docente, onde se torna necessário o processo
reflexivo que acaba por ampliar a visão do professor e mostrar-lhe como efetivamente
acontecem os processos de ensino e aprendizagem em sala de aula.
“Os conhecimentos proposicionais sobre o ensino baseados na lógica disciplinar,
conhecimentos esses veiculados durante a formação, constituem, portanto, uma falsa
representação dos saberes dos profissionais a respeito de sua prática” (TARDIF, 2000, p.
19). Pois, como acrescenta, “[...] esse modelo trata os alunos como espíritos virgens e
não leva em consideração suas crenças e representações anteriores a respeito do
ensino” (TARDIF, 2000, p. 19). Frente a isso, pode-se notar o distanciamento presente
entre teoria e prática, pois, se os conhecimentos adquiridos na universidade forem
tratados como método a ser aplicado, o processo educativo pode ocorrer de forma
descontextualizada.
Sobre a necessidade de se buscar a formação continuada, Maurice Tardif (2000)
salienta que:
Tanto em suas bases teóricas quanto em suas conseqüências práticas,
os conhecimentos profissionais são evolutivos e progressivos e
necessitam, por conseguinte, uma formação contínua e continuada.
Os profissionais devem, assim, autoformar-se e reciclar-se através de
diferentes meios, após seus estudos universitários iniciais (TARDIF,
2000, p. 7).

Nessa perspectiva, compreendemos que é imprescindível buscar a formação
continuada, Teixeira (2007) segue argumentando que:
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A condição docente não é um dado fixo e acabado, assim como não
resulta somente das vontades. Ela vai ganhando conteúdo e forma na
complexa relação entre as estruturas e os agenciamentos humanos
que compõem a vida social, tal como se vê nos territórios da escola
(TEIXEIRA, 2007, p. 434).

Através dessa linha de pensamento, nota-se que se faz necessário a busca por
renovação das práticas e por novas ferramentas que possam facilitar a construção do
conhecimento docente e discente.
A formação docente continuada dar-se-á também através da interação
docente/discente, sendo esta, um processo dialógico que permite a reflexão e troca de
experiências. É a construção do conhecimento sendo arquitetada de forma coletiva,
contemplando as relações e considerando o contexto dos estudantes. “O outro, a
relação com o outro, é a matéria de que é feita a docência” (TEIXEIRA, 2007, p. 429).
Sob esse raciocínio, Teixeira ainda argumenta que:

A docência se instaura na relação social entre docente e discente. Um
não existe sem o outro. Docentes e discentes se constituem, se criam
e recriam mutuamente, numa invenção de si que é também uma
invenção do outro. Numa criação de si porque há o outro, a partir do
outro (TEIXEIRA, 2007, p. 429).

De outro modo, através do pensamento de Gatti (2016), pode-se notar que a
formação continuada é ampla, e pode acontecer em diversos contextos diferentes e de
formas distintas. No entanto, a formação complementar que se dá através de cursos,
programas, oficinas, etc., nem sempre está acessível conforme expõe a autora:

Na formação continuada, oferecida sob várias condições, ou
procurada em vários contextos pelos próprios professores, é que estes
tentam encontrar novos caminhos e mais fundamentos e meios para
seu desempenho profissional. Nem sempre esta formação se acha
disponível, nem sempre ela é adequada (GATTI, 2016, p. 167).

Compreende-se que a formação continuada não é momentânea, isto é, não se
limita a um único momento formativo posterior à formação inicial. É um processo
gradual e constante, buscando várias perspectivas diferenciadas que possam
aperfeiçoar a prática docente.
Formação para lecionar o conteúdo de Música na educação básica
Maura Penna (2002), em seu trabalho “Professores de música nas escolas
públicas de ensino fundamental e médio: uma ausência significativa” fez uma reflexão
sobre os profissionais que lecionavam o componente curricular Arte no ensino
fundamental e médio das escolas públicas da Grande João Pessoa-PB, enfatizando a
ausência de profissionais com formação específica em música. Ela constatou que é
comum os professores que lecionam Arte não possuírem formação específica e se
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utilizarem de experiências artísticas próprias para embasarem suas práticas voltadas à
música. Este fato, segundo Penna (2002), pode culminar na falta de propostas
pedagógicas e metodologias adequadas, podendo não corresponder às expectativas
desse contexto escolar. Tais expectativas seriam, resumidamente, a busca pela
ampliação do alcance e da qualidade da experiência musical do estudante, sendo
importante considerar o contexto sociocultural, e contemplar as diversidades musicais
nele presentes. Posteriormente, um estudo feito por Alves (2011), intitulado “A música
nas escolas de Mossoró-RN: um estudo junto à rede municipal de ensino” comprovou
que era pouco, em 2011, o número de professores licenciados em Música que
lecionavam Arte nas escolas públicas municipais de Mossoró/RN. Del Ben (2012) sugere
que uma possível causa da pouca procura por esse tipo de espaço, pode se dar pelo fato
da imagem negativa que alguns graduandos ou graduados em música possuem em
relação à escola de educação básica, considerando dificuldades como superlotação das
salas de aulas, obrigatoriedade da permanência do aluno em sala, heterogeneidade,
estrutura e condições de ensino, e etc.
Destacando algumas dificuldades encontradas, Teixeira (2007) evidencia que:

[...] grande parte dos docentes se vê obrigada a trabalhar e a se
relacionar com tipos humanos e sociais que não escolheu, com os
quais não se identifica, não tem simpatia e empatia. Este fato, ao lado
de suas precárias condições materiais e objetivas de trabalho, entre
outros problemas a serem enfrentados, tem levado a condição
docente a realizar-se, ou melhor, a manifestar-se como uma condição
doente, na experiência de centenas de professores (TEIXEIRA, 2007, p.
438).

Nesse sentido, percebe-se que a atuação do licenciado em música na educação
básica é recente, ficando esse sujeito a ensinar as quatro linguagens50 caso lecione Arte
na educação básica e a lidar com problemas decorrentes desse contexto, como já
evidenciado. Todavia, o profissional dessa natureza possui, no entanto, propriedade
para discorrer sobre uma das linguagens artísticas de forma mais efetiva. Alves (2011)
conseguiu constatar que a música é, por vezes, tratada como meio e não como fim.
Sobre as competências necessárias para que um professor que lecione o
conteúdo de música deve ter conhecimento, Machado (2004), elenca sete que, na visão
de 12 professores de música atuantes no ensino fundamental e médio de Santa Maria
(RS), são cruciais para se ensinar música. Para tanto, a autora mostra que as
competências são:
1) elaborar e desenvolver propostas de ensino musical no contexto
escolar; 2) organizar e dirigir situações de aprendizagem musical
“interessantes” aos alunos; 3) administrar a progressão de
aprendizagens musicais dos alunos; 4) administrar os recursos que
a escola dispõe para a realização do ensino de música; 5)
conquistar a valorização do ensino musical no contexto escolar; 6)
relacionar-se afetivamente com os alunos, estipulando e
50

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro.

Mossoró – Rio Grande do Norte - 2018

153

mantendo limites; e 7) manter-se em continuado processo de
formação profissional (MACHADO, 2004, p. 40-45).

Diante disso, percebe-se que mesmo com experiências artísticas como tocar
violão, participar de coral, atuação em teatro e etc., possuir formação específica em
música possibilita que o professor de Arte elabore propostas pedagógicas e
metodologias adequadas, para que através disso, consiga alcançar os objetivos da
música na educação básica de forma mais efetiva, como já esclarecido por Penna (2002).
Frente a essa perspectiva, podemos ressaltar os reflexos do PIBID e, tratando-se
especificamente, por hora, do subprojeto Música, evidenciamos a particularidade que
perpassa sobre esta área. Assim, destacamos que o PIBID pode ser uma possibilidade de
preencher algumas lacunas advindas da formação inicial dos professores supervisores,
agindo assim, como oportunidade de formação continuada, bem como, refletir na
aproximação do licenciando com a escola de educação básica, estabelecendo a relação
dialética entre teoria e prática, oportunizando o bolsista de compreender sua formação
inicial, podendo este buscar uma formação mais ampla e consistente.
FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL NA VISÃO DOS BOLSISTAS
Frente às respostas do questionário aplicado com os bolsistas, percebe-se que o
PIBID, permite o contato com a prática docente. Através de aspectos presentes nessa
prática como planejamento, avaliação, desenvolvimento de atividades, trabalho de
conteúdo, e etc., o bolsista tem a oportunidade de vivenciar e desenvolver metodologias
que fazem parte da atuação docente. Ter acesso a possíveis contextos de trabalho no
ato da formação docente, por um maior tempo, e poder praticar aquilo que é discutido
teoricamente, permite aos bolsistas refletirem sobre seu processo de formação,
viabilizando uma constituição de si enquanto professor, mais ampla e consistente. O
bolsista pode se preparar melhor para atuar nos contextos aos quais teve acesso em sua
formação inicial, focando suprir lacunas evidenciadas durante essa atuação. Nessa
perspectiva, esclarecendo sobre sua concepção inicial, antes e depois de desenvolver o
trabalho docente no PIBID/música, o bolsista 1 reconhece que, embora já tivesse
desenvolvido trabalhos na rede básica de ensino através do Programa Mais Educação,
essa oportunidade de iniciação em sala de aula permite maior compreensão sobre a
prática do professor e ocasiona mudanças que complementam sua formação. Desse
modo, o bolsista coloca que:
A atividade docente é uma ciência que demanda prática, então
quanto mais se pratica mais aprende. Posso dizer que hoje não sou o
mesmo professor comparado à experiência da minha primeira aula
no PIBID no começo do ano, ou até mesmo no ano em que fui
instrutor no Mais Educação (BOLSISTA 1, 2017).

A importância da aproximação entre teoria e prática, e a possibilidade de
compreender o campo de atuação docente é também notada na afirmação do bolsista
2, que evidencia progresso em sua atuação ao afirmar que:
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[...] procurei compreender as dificuldades dos alunos e tentar de
alguma forma ajudá-los, no começo senti dificuldades, mas, agora já
estou bem mais familiarizado com esse ambiente de ensino. Foi mais
um processo de readaptação de campo de ensino (BOLSISTA 2, 2017).

Tal posicionamento é percebido na reflexão de Tardif (2000), pois como o autor
coloca:
[...] os conhecimentos profissionais exigem sempre uma parcela de
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem
do profissional reflexão e discernimento para que possa não só
compreender o problema como também organizar e esclarecer os
objetivos almejados e os meios a serem usados para atingi-los
(TARDIF, 2000, p. 7).

Diante disso, pode-se frisar a relevância da citada importância que é atribuída à
aproximação entre teoria e prática. Após esse contato, que pode se dar antes ou
paralelo ao Estágio Supervisionado, o bolsista pode refletir e aprimorar-se frente às
situações encontradas em sala de aula.
Um dos pontos destacados pelos bolsistas foram as dificuldades encontrada, pois
notou-se que alguns aspectos como falta de estrutura adequada, materiais didáticos,
superlotação das salas de aula, o contexto sociocultural dos alunos, são fatores que
dificultam o exercício da prática docente. O bolsista 2 discorre sobre a superlotação e
evidência o quão dificultoso é lidar com o comportamento dos alunos, afim de
desenvolver propostas pedagógicas que contemplem a todos e favoreça a construção
do conhecimento de tais. Assim, ele coloca que:
A maior de todas, acredito que seja em grande parte dos professores,
é controlar o comportamento dos alunos e estimulá-los ao
aprendizado que está sendo transmitido. Tem momentos que não
consigo nem falar dentro da sala. Os alunos possuem uma capacidade
de aprendizado incrível, só falta mesmo ter consciência de que ali é
uma escola, que tem hora para tudo, então, essa é a dificuldade mais
frequente durante a minha atuação (BOLSISTA 2, 2017).

De outro modo, e acrescentando as lacunas existentes referentes ao trabalho
musical na formação dos estudantes, o bolsista 1 afirma que:
A falta comprometimento dos alunos para algumas atividades, que
por serem de viés artístico, demanda um desprendimento que não é
atingido pelos alunos. Outro fator de dificuldade é a falta de uma
instrução prévia do saber musical, muitos têm o primeiro contato
com a Educação Musical nessas poucas aulas, o inviabiliza um
conteúdo mais aprofundado de alguns fundamentos básicos da
educação artística e musical (BOLSISTA 1, 2017).

Dificuldades encontradas na prática docente podem influenciar efetivamente na
decisão do professor de continuar ou não nessa linha de atuação. Ter contanto por um
maior tempo com a rede básica de ensino durante a formação inicial, possibilita uma
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melhor preparação para atuar nesse contexto, assim, pode-se ter maior probabilidade
do professor fixar-se na educação básica, buscando fazer sua melhor atuação para
tentar oferecer maior qualidade na educação.
FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA NA VISÃO DA PROFESSORA SUPERVISORA
O questionário aplicado com a professora supervisora revelou dados que
reforçam a ausência significativa, destacada por Penna (2002), como também aspectos
que enfatizam a importância do PIBID enquanto processo de formação continuada. Ou
seja, tornou-se possível constatar que, de fato, há varias lacunas advindas dos processos
de formação docente inicial e continuada. No entanto, esse déficit da formação inicial
pode ser amenizado através de ações que oportunizem a aquisição de novas
ferramentas metodológicas que possam dar mais consistência às práticas desenvolvidas
em sala de aula, a exemplo do PIBID.
Como já destacado por Penna (2002) e Alves (2011), é comum encontrar
professores sem formação superior em uma área artística específica, lecionando o
componente curricular Arte na rede básica de ensino. Confirmamos este dado através
do questionário aplicado, pois a professora supervisora em questão, não possui
formação específica na área de Arte, mas leciona este componente curricular desde
2014.
Destacamos que apesar de contemplar, mesmo que superficialmente as quatro
linguagens artísticas, o questionário aplicado com a professora supervisora focava
aspectos direcionados à formação continuada através do PIBID, e ao ensino do conteúdo
de música, que passou a ser obrigatório dentro do componente curricular Arte, segundo
a lei 11.76951.
Sobre as dificuldades encontradas ao desenvolver os conteúdos de música no
componente curricular Arte, considerando a formação inicial em uma área distinta, a
professora supervisora destaca que “A maior dificuldade é no desenvolvimento das
atividades práticas, pois exige um conhecimento mais avançado do que está sendo
trabalhado” (SUPERVISORA, 2017). Nessa ótica, esclarecendo a forma da qual a
professora supervisora se utilizava para desenvolver os referidos conteúdos antes do
PIBID, ela esclarece que as aulas eram desenvolvidas através de vídeos, acompanhando
o conteúdo do livro didático e com apostilas suplementares. Isto não implica afirmar
que ela aboliu essas ferramentas das aulas, mas cedeu espaço para o desenvolvimento
de atividades práticas. A professora sugere que não possui propriedade para trabalhar
atividades musicais práticas, mas, com a inserção dos bolsistas em sala, afirma que “As
aulas se tornaram mais dinâmicas e permitiu aos alunos uma participação mais efetiva
em atividades práticas”.
Diante disso, ressaltando a importância do PIBID, a professora supervisora
destaca que:
[...] o programa além de levar o conhecimento mais específico na área
da música, oportuniza a escola, o docente e os bolsistas envolvidos no
programa, a participarem de eventos e produzir mais pesquisas na
área e consequentemente ampliar seu conhecimento e seu fazer
51

BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na
educação básica. Diário Oficial da União, 18 de agosto de 2008, Seção 1, p.1.
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docente, bem como permite aos alunos de música o contato direto
com a realidade de sala de aula (SUPERVISORA, 2017).

Frente a esse raciocínio, pudemos perceber que há uma troca de conhecimentos
e experiências que favorece a formação de ambos os envolvidos (supervisora, bolsistas
e alunos da escola). O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
proporciona aos alunos práticas mais significativas; aos supervisores a possibilidade de
renovação de práticas e metodologias, além da troca de experiências; e aos bolsistas,
ocasiona o contato com a rede básica de ensino, tornando possível o desenvolvimento
de práticas e a construção de saberes presentes na prática docente. Sobre essa linha de
raciocínio, o bolsista 1 evidencia que:
A professora participa ativamente do processo de construção das
aulas nas reuniões e dá sugestões de conteúdos de acordo com o
conteúdo indicado na ementa. Há algumas limitações tanto na parte
do aluno para alguns conteúdos referentes ao ensino de Arte em geral
da parte dos alunos, como também ocorre um conhecimento parcial
referente à Educação Musical da professora, porém as duas situações
são resolvidas de modo que ocorre em sinergia uma troca constante
de saberes, na relação entre professor e bolsista (BOLSISTA 1, 2017).

O PIBID não é, no entanto, a única ou a principal forma de capacitação e/ou
formação continuada. Mas, como já evidenciado, caracteriza-se como um rico e
importante meio para a formação docente inicial e continuada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das reflexões feitas, podemos perceber que a formação docente seja ela
inicial ou continuada é um processo complexo e contínuo, que carece de trabalho
meditativo e prático. Na atuação do professor, se faz necessário a busca constante por
meios que oportunizem a amenização de lacunas advindas da formação inicial, como
das surgidas na própria prática pedagógica. Assim, nota-se que a formação docente não
é algo fixo e acabado, como já colocado por Teixeira (2007).
Tardif (2000) e Gatti (2016) argumentam sobre as lacunas presentes na formação
docente inicial, evidenciando que ainda requer uma maior aproximação entre a teoria e
a prática, para que se possa formar profissionais cada vez mais preparados para lidar
com os contextos de ensino. Frente a esse raciocínio, os questionários aplicados
mostraram os reflexos do PIBID na formação inicial docente dos bolsistas e na formação
continuada da professora supervisora, ressaltando a importância desse programa para
a valorização docente e para a qualidade da educação básica. Assim, podemos
comprovar que através do PIBID há, de fato, uma maior aproximação entre as vertentes
práticas e teóricas, possibilitando uma formação mais global e consistente.
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RELAÇÃO UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA NA FORMAÇÃO DOCENTE DE
FILOSOFIA

Sueny Nóbrega Soares de Brito52
Maria Reilta Dantas Cirino53

RESUMO: A formação de professores e professoras para atuarem no ensino básico é um
dos principais aspectos responsáveis pela educação, nas últimas décadas. Amplos
debates vêm se desenvolvendo entre pesquisadores, formadores e profissionais do
ensino sobre as abordagens relativas à profissão docente, e os estudos neste campo
apontam para uma definição do papel do professor e da prática pedagógica,
considerando a necessidade de uma reorientação no posicionamento do educador e da
educadora na busca de inovações capazes de contribuir com o processo da
aprendizagem. Os desafios da prática docente provocam os pesquisadores e
pesquisadoras a repensar que a formação inicial ou continuada não pode se esquivar da
sua função específica da construção do conhecimento relacionado à área de estudo de
cada professor (NÓVOA, 2009), nesse caso, os conhecimentos filosóficos, como também
do fazer pedagógico. Afirmamos com Nóvoa (2009) que os docentes devem ser
pesquisadores assíduos em sua área de conhecimento. Isso posto, significa que a
inserção do professor como pesquisador de sua prática contribui para o processo de sua
formação continuada, bem como para encontrar alternativas para tornar o conteúdo de
sua área mais acessível ao estudante a partir de uma prática pedagógica hábil às
exigências do ensino contemporâneo (GHEDIN, 2009). O diálogo com os profissionais
mais experientes a considerar suas experiências formadoras pode contribuir para uma
formação mais eficiente (JOSSO, 2010). A escola básica tem se beneficiado com esse
diálogo a partir do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID que
tem estreitado a relação com a universidade, além da formação do graduando, também
exerce um papel significativo na formação continuada do professor e da professora
envolvidos nas atividades do programa. O referido texto discute a formação docente em
filosofia, focalizando as investigações sobre os desafios do ensino filosófico na educação
básica brasileira, a relação da UERN, Campus Caicó com a Escola Estadual Professora
Calpúrnia Caldas de Amorim – EECCAM e a contribuição do PIBID para uma educação de
qualidade na referida instituição.
Palavras-chave: Formação. Ensino de Filosofia. PIBID.
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INTRODUÇÃO
A formação de professores nos cursos de licenciaturas como também a formação
continuada vem sendo debatida diante das necessidades da prática docente frente à
educação contemporânea. Os problemas relacionados às aprendizagens escolares
acrescentam-se a cada dia, provocando questionamentos e discussões nas licenciaturas.
Múltiplos fatores convergem para isso: as políticas educacionais
postas em ação, o financiamento da educação básica, aspectos das
culturas nacional, regionais e locais, hábitos estruturados, a
naturalização em nossa sociedade da situação crítica das
aprendizagens efetivas de amplas camadas populares, as formas de
estrutura e gestão das escolas, formação dos gestores, as condições
sociais e de escolarização de pais e mães de alunos das camadas
populacionais menos favorecidas [...], também, a condição do
professorado: sua formação inicial e continuada, os planos de carreira
e salário dos docentes da educação básica, as condições de trabalho
nas escolas.54

Diante os inúmeros fatores destacamos a formação inicial e continuada para
refletir sobre a mesma, necessariamente, a formação inicial dos licenciandos em
Filosofia/UERN/Caicó e professores de Filosofia da Escola Estadual Calpúrnia Caldas de
Amorim. A pesquisa surgiu de inquietações e reflexões das experiências dos
supervisores do PIBID/EECCAM ao perceber o quanto a formação continuada tem
contribuído para tornar-se um professor pesquisador como também à melhoria de sua
atuação na sala de aula.
O referido texto pretende apresentar considerações sobre a formação docente
em filosofia, destacando as investigações sobre o ensino filosófico na educação básica e
a relação da universidade com a referida educação. A UERN e EECCAM são parceiras no
processo de formação continuada desde 2010 quando iniciou o programa do PIBID,
antes havia sim uma relação vinculada aos estágios, ou então, formação coletiva de
professores em eventos como na semana pedagógica. Após a inserção do PIBID essa
relação se estreitou de uma forma expressiva que proporcionou passos significativos na
formação inicial e continuada do docente e licenciando, é provocada por essa relação
entre escola de educação que nasce essa reflexão.

FORMAÇÃO DOCENTE
Nas últimas décadas a questão ‘formação docente’ tem sido discutida com
frequência nos debates acadêmicos, às mudanças ocorridas na educação, nos diversos
níveis de ensino, tem exigido uma formação adequada para demanda atual. Antes de
discutirmos sobre a formação do curso de filosofia vamos analisar o termo formação.
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A palavra formação é propensa a várias interpretações, pode ser conjunto de
cursos e graus obtidos por uma pessoa, instrução para se exercer uma determinada
profissão, vem do “latim formatio, -onis, formação, forma”55, sendo observada como
modo de formar, podemos considerar a formação uma ação inacabada, que não finaliza,
e, em qualquer profissão, é um processo constante.
As transformações da sociedade contemporânea nos coagem a uma constante
renovação de aprendizado nas variadas experiências da vida, seja de ordem profissional
ou não. A formação inicial contribui significativamente para a vida profissional, mesmo
assim há uma necessidade de continuidade, pois não é possível adquirir conhecimentos
suficientes para solução e enfrentamento de todos os problemas frente à rapidez de
atualizações que coloca a educação em mutação contínua.
“Os processos de formação dão-se a conhecer, do ponto de vista do aprendente,
em interações com outras subjetividades.”56 Dessa forma, os encontros subjetivos
ocorrem no decorrer da vida, sugerindo então o que podemos mencionar de
necessidade formativa e auto formativa. “Formar-se é integrar numa prática o saberfazer e os conhecimentos, na pluralidade de registros a que acabo de aludir. Aprender
designa, então, mais especificamente, o próprio processo de integração.”57
A pluralidade de registros se encontra no social, cultural, político, econômico,
psicológico, psicossociológico, e a formação é designada a contribuir para atuação do
sujeito nas pluralidades que aparecem nas experiências cotidianas, aprendendo a partir
das subjetividades e assim conseguindo administrar situações que vão além das
formulações e soluções teóricas, mesmo que as utilizem como suporte.
A formação de professores requer a articulação entre teoria e experiência, sendo
práticas individuais, depende de cada um o desenvolvimento formativo, pois está
relacionada ao desejo e capacidade de aprender. O processo formativo é complexo e se
completa com a multiplicidade dos saberes teóricos adquiridos na formação inicial e
continuada. A referida formação se torna específica por ajustar a formação acadêmica
científica com a formação pedagógica, considerando também que ocorre a formação no
formador e formando que vivencia a prática com seus professores desde a infância,
sendo influenciados pela subjetividade de principiantes e professores experientes.
É uma profissão prática que exige formação contínua mais urgente do que
qualquer outra profissão, já que as mudanças não ocorrem somente nos instrumentos
de trabalho, mas principalmente, nos estudantes que estão em constantes movimentos,
mais velozes que a própria tecnologia, considerando esse aspecto ainda mais recorrente
quando envolve o aluno da educação básica.
Assim com relação à formação do professor podemos considerar que essa “[...]
não é natural, mas construída, na definição pública de uma posição com forte sentido
cultural, numa profissionalidade docente que não pode deixar de se construir no interior
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de uma pessoalidade do professor”58. O referido autor identifica cinco pontos
indispensáveis na construção de um profissional de qualidade na docência:

• O conhecimento. [...] O trabalho do professor consiste na construção
de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem.
• A cultura profissional. Ser professor é compreender os sentidos da
instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os
colegas mais experientes. [...]
• O tacto pedagógico. Nele cabe essa capacidade de relação e de
comunicação sem a qual não se cumpre o ato de educar. E também
essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, conquistando
os alunos para o trabalho escolar. [...]
• O trabalho em equipe. Os novos modos de profissionalidade docente
implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do
trabalho em equipe, da intervenção conjunta nos projetos educativos
de escola.
• O compromisso social. Podemos chamar-lhe diferentes nomes, mas
todos convergem no sentido dos princípios, dos valores, da inclusão
social, da diversidade cultural.59

Os cinco pontos apresentados por Nóvoa (2009) nos impõe a repensar que a
licenciatura não pode se esquivar da sua função específica da construção do
conhecimento relacionado à área de estudo no caso dos conhecimentos filosóficos na
filosofia, lembrando que o professor é também um pesquisador assíduo na sua
disciplina. O diálogo com os profissionais mais experientes pode contribuir para uma
formação mais eficiente, por exemplo, quando da efetivação e necessidade do estágio
supervisionado para os licenciandos.
Dessa forma, através da comunicação e aproximação entre licenciandos e
professores experientes, constitui-se em oportunidade de desenvolvimento do tato
pedagógico que muitas vezes não é possível na formação inicial. Desses pontos
destacamos também a necessidade de desenvolver uma atitude positiva no trabalho
coletivo, observando que as situações atuais requerem soluções interdisciplinares que
considerem a diversidade e singularidade de conhecimentos hábeis quando utilizados
de forma articulada e em conjunto. Todos esses aspectos vão ser fáceis de serem
desenvolvidos pelos profissionais da educação quando os mesmos se perceberem como
agentes sociais, capazes de contribuir, de impulsionar constantemente seus processos
formativos articulando teorias e experiências docentes, em vista da transformação do
contexto em que se insere sua prática e, especialmente, levando o educando a
ultrapassar fronteiras, historicamente rotuladas pela sociedade, mostrando que é
possível ir além do determinado.
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FORMAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR DE FILOSOFIA
Para refletir sobre a formação do professor de Filosofia vamos pensar sobre sua
atuação nos últimos 50 anos, que polemicamente sobreviveu a oscilações de presença
e ausência nas escolas brasileiras. A LDB de 1961, Lei nº 4.024 apresenta o ensino da
Filosofia como optativo às escolas, que poderiam oferecer o conhecimento filosófico na
diversidade dos conteúdos encontrados no currículo, sendo que poucas escolas
praticaram essa tarefa, na realidade durante um determinado tempo, inclusive a época
do regime militar o que predominou mesmo foi à ausência da Filosofia.

[...] há três momentos importantes a serem destacados: a presença da
filosofia como disciplina acadêmica em uma conjuntura histórica na
qual a cultura geral e humanística eram a tônica, que caracteriza o
período anterior ao regime militar e que persiste, em grande medida,
até 1968; um segundo momento período em que o regime militar
prioriza a formação técnica e que se elimina o lugar que seria
destinado à filosofia no Ensino Médio, e que se estende para além da
década de 1990; e um terceiro momento, no qual se constrói o
retorno do ensino de filosofia e se debate sobre sua contribuição para
a formação crítica do jovem no Ensino Médio.60

Nesses três momentos várias questões ideológicas, políticas e econômicas
nortearam as discussões sobre o referido ensino, na ditadura foi considerado
inapropriado a formação de jovens com instrução filosófica porque poderia conduzir ao
pensamento crítico, e era associado ao comunismo pelos militares. E na formação
técnica não pautava a necessidade de uma formação filosófica.
A discussão no terceiro momento inicia-se por entender a necessidade da
filosofia na formação do jovem crítico capaz de perceber seu universo e compreender
sua capacidade de indagar sobre as coisas e não aceitar o estabelecido, partindo para o
movimento de transformação.
Após a promulgação da Lei 11.681/08 das Diretrizes e Bases da Educação
Nacional as pesquisas sobre formação no curso de Filosofia apontam para um repensar
da prática pedagógica do professor formador, analisando que os conhecimentos
precisam se construir e reconstruir a partir de uma nova realidade contextualizada na
sociedade contemporânea. Assim a formação do professor de Filosofia da educação
básica se depara com a necessidade de integrar teoria e prática no universo do ensinar,
desafio que se encontra em discussão nos cursos de licenciatura em filosofia.
De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Filosofia/Campus Caicó/UERN,
é possível esperar que o licenciando em filosofia tenha aptidão para a especulação
crítica voltada para a reflexão, além da capacidade de competências didáticas,
destacando a “[...] formação de um sujeito crítico reflexivo, autônomo, criativo e
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ético”61. Nessa perspectiva atende ao que propõe as DCN/CNE/2002 e o Parecer CNE/CP
009/2001, sendo o currículo do referido Curso organiza-se em 04 eixos:

[...] Primeiro: formação comum e específica; segundo: autonomia
intelectual e profissional; terceiro: conhecimentos pedagógicos que
fundamentam a ação educativa e quarto: cultura geral e profissional.
Tais eixos de cunho histórico ou temáticos fundamentais visam
subsidiar aprofundamentos em temas gerais e específicos, [...] e em
conformidade com a legislação pertinente, pretende subsidiar o
caráter específico da formação do profissional docente, formação por
competências e simetria invertida – evidenciando-se que todas as
áreas terão uma dimensão prática em vista de promover a articulação
entre teoria e prática62.

Dessa forma, podemos considerar que a articulação entre teoria e prática é
indissociável na experiência docente, o licenciando em filosofia precisa compreender
essa relação, adequando os conteúdos e procedimentos metodológicos, considerando
o modo como elevar a aprendizagem dos alunos na educação básica, conhecendo os
temas e problemas filosóficos, assim como desenvolver uma postura de articulador do
processo de indagação sobre tudo que nos rodeia, considerando que esses aspectos
implicam em oferecer uma formação docente a partir de pressupostos que evidenciem
a referida relação.

DESAFIO DO ENSINO FILOSÓFICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: RELAÇÃO PIBID/UERN E
EECCAM
O ensino na educação básica vem se efetivando em meio a várias necessidades
e possibilidades, uma das ações nas políticas públicas educacionais que tem se
destacado para suprir as necessidades formativas, é o PIBID – Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência. O referido programa se regulamenta a partir da Portaria
Normativa n. 16, de 23 de dezembro de 2009, e apresenta “[...] por finalidade o fomento
à iniciação à docência de estudantes das instituições federais de educação superior,
aprimorando-lhes a qualidade da formação docente em curso presencial de licenciatura
de graduação plena e contribuindo para a elevação do padrão de qualidade da educação
básica”63.
O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento da formação docente da
educação básica e sua valorização, surge da preocupação com os efeitos insatisfatórios
das práticas educativas desenvolvidas no contexto escolar como também do despreparo
dos recentes licenciados na atuação em sala de aula. Isso implica a necessidade de
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elucubrar sobre o desempenho do referido programa na construção do profissional
inovador e capaz de enfrentar os atuais desafios da docência.
As necessidades formativas dos professores, por várias vezes, revelam-se na
prática em situações que persistem em demonstrar o despreparo do docente frente às
dificuldades de relacionar-se com a cultura, os valores mesclados pela influência da
mídia e o contexto dos estudantes. Essas transformações enfrentadas pelos discentes e
docentes, instigam discussões para rever a formação do professor de filosofia,
apresentando as necessidades formativas “[...] como necessidades sociais
historicamente determinadas, contextualizadas, que se dão numa dinâmica dialética”64.
As exigências do sócio histórico na profissão do professor de filosofia revelam-se
nas necessidades de rever a construção de um currículo para a referida disciplina como
também a metodologia, que contemple as demandas da educação contemporânea.
Para trabalhar as necessidades formativas, é indispensável pensar a educação a partir
de um complexo, uma teia articulada que envolve o discente e docente, nos aspectos
cultural, social, histórico, biológico, ecológico, já que o homem não se apresenta de cada
vez em apenas um aspecto, mas, de forma articulada e em sua integralidade.
Na formação continuada ou não, é imprescindível pensar num programa
formativo que busque alternativas para os problemas atuais da educação. É possível
observar que a reforma curricular para o Ensino Médio no Brasil “[...] apóia-se em
princípios que caracterizam uma verdadeira ‘revolução’ nas formas de pensar o ensino,
a aprendizagem, a educação, no contexto escolar, inserida no movimento internacional
de mudar a escola no século XXI”65. Assim, o professor necessita desenvolver novas
formas de pensar, organizar e agir no ambiente escolar, observando a cidadania,
inclusão escolar e as desigualdades socioculturais para construção do conhecimento de
forma significativa.
Nos cursos de licenciatura em Filosofia, uma das preocupações dos futuros
professores é com as metodologias de ensino que proporcionem condições de realizar
a adaptação do conteúdo filosófico para as aulas do ensino médio. A formação
acadêmica precisa estar atenta no aspecto do método para aulas, não como:

[...] uma fuga do conteúdo, mas uma tentativa de torná-lo – o
conteúdo – acessível ao estudante de Filosofia. Tudo isso em vista,
revela-se importante frisar que só é possível adquirir e construir
métodos de trabalho em Filosofia se antes a compreensão de que
método lhe é inerente66.

Os métodos para aulas de filosofia precisam contribuir para a ação do pensar,
raciocinar e refletir, tornando-se inerente ao processo do filosofar, o docente tem o
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desafio de promover espaços, condições e materiais para desenvolver essa
aprendizagem.
Esse desafio instiga a investigação de possibilidades de ruptura com relação aos
modelos metodológicos construídos pela didática tradicional, voltadas para o
desenvolvimento de técnicas elaborado em outro contexto educacional. Para pensar em
novos modos de ensinar é preciso considerar os diferentes contextos históricos
culturais, e tentar descobrir através da criatividade espaços para o ensino
aprendizagem.
Na perspectiva de formar um profissional capaz de atuar na área da licenciatura
com inovação e eficácia, a UERN adotou o PIBID, projeto que contribui para a
experiência dos licenciandos na docência do ensino médio, preparando o licenciando
para exercer o papel de um professor de filosofia flexível e aberto às mudanças, uma
experiência de si impactante no processo de formação.
No decorrer do processo do PIBID/Filosofia se produziu material de ensino,
textos, slides, jogos, poemas, cordéis, utilizando documentos oficiais, textos clássicos da
filosofia, históricos, temáticas específicas e problemas vigentes, músicas,
dramatizações, textos filosóficos, buscando o interesse do discente na sala de aula,
enfatizando a importância da filosofia no dia a dia, relacionando-a com a vida dos
estudantes.
Para relacionar a filosofia à vida dos estudantes o PIBID/UERN e EECCAM
perceberam que ensinar filosofia não pode ser separado de um problema,
necessariamente quando o mesmo toca a vida dos sujeitos aprendentes, consistindo a
vida no “[...] que fazemos - claro – porque viver é saber o que fazemos, é - em suma
encontrar-se a si mesmo no mundo e ocupado com as coisas e seres do mundo”67.
Pensar sobre os problemas do mundo a remeter-se a si é uma atitude privilegiada do
viver. “A vida nos é dada – melhor dizendo, nos é arremessada ou somos arremessados
nela – mas isso que nos é dado, a vida, é um problema que nós precisamos resolver [...]
isso que fomos arremessados temos de fazê-lo por nossa conta, por isso assim dizer,
fabricá-lo. [...]”68.
A filosofia analisada nessa perspectiva é experienciada no ensino a partir de um
problema que possa conduzir o sujeito a pensar sua atitude na própria vida, não como
elixir capaz de ser utilizado para conduzir o homem as soluções de seus problemas, mas
tornar-se capaz de pensar sobre os mesmos e buscar respostas e indagações que
mobilizem o seu viver.
Viver é encontrar-se, inteirar-se, ser transparente, dar-se conta de si e do mundo,
o encontrar-se é ocupar-se, podemos nos ocuparmos na tarefa do pensar, em fazer
filosofia, que é o que faz o filósofo. Assim precisamos pensar como realizar a tarefa do
filósofo, primeiramente analisamos como compreendemos a filosofia, visto que é um
tema vasto e que a concepção que o professor tenha da filosofia irá trazer
determinações a sua tarefa docente.
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Por ser vasto, permanece indeterminado. Por ser indeterminado,
podemos trata-lo sob os mais diferentes pontos de vista e sempre
atingiremos algo certo. Entretanto, pelo fato de, na abordagem deste
tema tão amplo, se interpenetrarem todas as opiniões, corremos o
risco de nosso diálogo perder a devida concentração.69

Por isso, é preciso ter cuidado para tentar proceder por um caminho seguro,
aberto à indagações, visto ser um caminho e não o caminho. Como dizer que o caminho
é seguro? Para discorrer sobre o que é filosofia na perspectiva segura é preciso pensar
em uma resposta filosofante, que designa a partir do encontro com os filósofos.

[...] Que é isto – a filosofia? Consiste no fato de correspondermos
àquilo para onde a filosofia está a caminho. E isto é: o ser do ente. Num
tal corresponder prestamos, desde o começo, atenção àquilo que a
filosofia já nos inspirou, a filosofia, quer dizer, a philosophía entendida
em sentido grego. Por isso somente assim à correspondência, quer
dizer, à resposta à nossa questão, se permanecemos no diálogo com
aquilo para onde a tradição da filosofia nos remete, isto é, libera.70

Para entendermos essa correspondência é preciso perceber que residimos nela,
mas poucas vezes estamos atentos a essa percepção. O caminho do ser do ente se faz
quando nos remetemos sobre uma filosofia, não superficialmente ao que os filósofos
dizem, mas aos seus pensamentos, a identificar seus impasses teóricos, a
correspondência que o determinado filósofo manteve com o ser do ente. Não apenas a
verificar o pensamento dos filósofos, mas “[...] debater com eles aquilo que dizem”71.
“’Corresponder’ significa então: ser dis-posto”72, está aberto ao apelo, não aceitar o
estabelecido, se relacionar espontaneamente com o espanto enquanto páthos, o que
surge e desconfia do próprio surgir, é caminhar orientado pela a tradição filosófica. “O
páthos do espanto não está simplesmente no começo da filosofia, como, por exemplo,
o lavar das mãos precede a operação do cirurgião. O espanto carrega a filosofia e impera
em seu interior.”73. O desafio é como pensar o ensino filosófico a desenvolver a disposição.
Na experiência de pensar o problema filosófico é possível nos debruçarmos no
espanto e assim desenvolver a dis-posição, visto que o “[...] espanto é a dis-posição na
qual e para a qual o ser do ente se abre. O espanto é dis-posição em meio à qual estava
garantida para os filósofos gregos a correspondência ao ser do ente”74. No ensino de
filosofia consideramos a primeira busca ser a do espanto, a destacar espantar-se no
problema.
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O espanto provoca o exercício de pensar sobre o próprio pensamento; “[...] o ser
do pensamento consiste não simplesmente em ser, mas em ser para si, em dar-se conta
de si mesmo, em parecer ser para si mesmo.”75. Nesse sentido falamos do pensamento
inquieto, em que o filósofo o utiliza para formular problemas. A filosofia é uma forma
de exercitar a experiência do pensamento, não o mantendo em um ponto fixo,
acomodado, fechado e acabado, é o pensamento ativo que não se quieta com o que já
foi pensado, mas que se propõe a repensar o que incomoda além de ser capaz de criar,
a partir do que se expande no pensar.
A discussão de como pensar a filosofia na educação básica da EECCAM ocorre
em conjunto com a UERN, ação que possibilitou aos professores do ensino médio da
referida escola repensar sobre sua formação e perceber a necessidade de continuar a
pesquisar sobre o ensino e suas formas de se relacionar com a disciplina.
Portanto, os pibidianos com os professores da educação básica a partir das
experiências educacionais estabelecem seus objetivos, considerando que a sala de aula
é um laboratório complexo, com diferenças intelectuais, culturais, sociais, percebendo
a necessidade da formação continuada capaz de reorganizar a ação do professor,
vitalizando a sua função social no exercício do pensar como professor de filosofia da
educação básica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A investigação sobre formação docente do educador filósofo da EECCAM na
relação com a UERN tem possibilitado identificar como indispensável para o ensino de
qualidade, o professor adotar uma postura de pesquisador. A relação mútua da
universidade com a experiência do professor supervisor do PIBID proporcionou um
ganho nos dois lados, o formando com a teoria que a relaciona com a prática e o docente
com sua experiência, repensando sua prática com os novos debates sobre o ensino
filosófico oferecido pela universidade.
Nessa pesquisa, analisamos que não se separa professor e pesquisador, ambos
em um só é possível intensificar a qualidade do ensino na educação brasileira, o desafio
é como articular o cotidiano do professor da educação com a possibilidade da pesquisa.

Uma das formas de se obter essa formação permanente e prática
torna-se viável pela pesquisa que esteja em sintonia de um contexto
de mudança, contribuindo na formação pessoal do profissional como
também possa abrir-se ao novo sem ser modista, mas olhando a
dinamicidade da dimensão do coletivo e da comunidade.76

A UERN/Filosofia/Caicó assumiu esse papel junto com os licenciandos e
supervisores do PIBID na EECCAM ao provocar o professor da referida escola a repensar
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sua própria prática a compreender a necessidade da formação continuada a partir da
pesquisa, és o desafio colocado ao docente do ensino médio que a absorveu de forma a
contribuir com sua própria formação e também com as dos licenciandos.
Portanto, percebemos que o desafio que se refere à construção de uma prática
docente articulada à pesquisa é de fundamental importância no ensino, e sendo
valorizada pelo profissional se enquadra significativamente na formação do professor
como pesquisador. O referido texto é inconclusivo e aberto a saberes que julguem ser
preciso repensar-se a prática docente e relacionando-a pesquisa.
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TRAJETÓRIA ACADÊMICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE MÚSICA DA
UERN DOS ANOS 2008 A 2015
Anne Valeska Lopes da Costa77
Giann Mendes Ribeiro78

RESUMO: Este trabalho investigou a trajetória acadêmica dos egressos do curso de
Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN no período de 2008
a 2015. A pergunta central desse estudo é: qual o impacto da experiência universitária
dos estudantes do curso de música da UERN sobre o seu desempenho profissional? Para
a discussão levamos em consideração como aconteceu a escolha pela instituição de
ensino superior (IES), o modelo de ingresso no curso, algumas características dos
egressos, a importância do curso no seu desenvolvimento profissional, pessoal e social;
e as experiências vivenciadas durante a sua permanência na Universidade. Este trabalho
teve como ponto de partida o projeto de pesquisa intitulado “Atuação profissional dos
egressos da licenciatura em música da UERN dos anos 2008 a 2015” de onde foram
extraídos parte dos dados. Para este artigo os dados foram complementados através da
aplicação de um novo questionário composto por onze questões sobre o período em
que esses egressos se encontravam na UERN. A escolha pela UERN para cursar o ensino
superior para a grande maioria dos egressos se deu devido a Instituição ser a única da
região que oferecia o Curso de Música. Em relação a matriz curricular, quando
questionados se ela ajudou no desempenho profissional dos egressos, 39,5%
concordaram plenamente, o que nos faz refletir sobre a formação para atuar no ensino
superior com práticas e metodologias capazes de motivar e encorajar os estudantes. Os
egressos que mais se mostraram satisfeitos com a matriz curricular do curso foram
aqueles que participaram da migração curricular ocorrida entre os semestres 2009.2 a
2014.1 Sobre os conjuntos de disciplinas do curso (científicas, específicas e pedagógicas)
a grande maioria concordou que elas ajudaram no seu desempenho profissional, sendo
que o conjunto de disciplinas pedagógicas foram consideradas a principal contribuição
para o desempenho profissional. Grande parte dos egressos concordaram que os
conteúdos/ programas do curso auxiliaram também na formação humana, além da
profissional. 62,2% disseram ter participado de projetos de extensão durante a
graduação e alguns consideraram essa experiência como enriquecedora para a atuação
profissional. No que diz respeito a participação nos projetos de pesquisa, o número de
egressos participantes foi bastante reduzido, 24,3%. Apesar da pouca participação
constatamos que o contato com atividades relacionadas a pesquisa durante a graduação
aumentaram as chances do egressos participantes dessas atividades para dar
continuidade a sua vida acadêmica/profissional. Apesar de acharem que alguns pontos
citados anteriormente poderiam ser melhorados, a grande maioria dos egressos se
mostraram satisfeitos com a formação teórica e a formação cidadã/geral para a vida
oferecida pelo curso.
PALAVRAS - CHAVES: egressos, trajetória acadêmica, licenciatura em música.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho investigou a trajetória acadêmica dos egressos do curso de Música da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN no período de 2008 a 2015. A
pergunta central desse estudo é: qual o impacto da experiência universitária dos
estudantes do curso de música da UERN sobre a sua trajetória profissional? Para a
discussão levamos em consideração como aconteceu a escolha pela instituição de
ensino superior (IES), o modelo de ingresso no curso, algumas características dos
egressos, a importância do curso no seu desenvolvimento profissional, pessoal e social;
e as experiências vivenciadas durante a sua permanência na Universidade.
Esse estudo foi motivado pela curiosidade de conhecer melhor o período em que
esses egressos estiveram na graduação e até que ponto as atividades proporcionadas
pelo curso influenciou no desempenho profissional.
Neste estudo entende-se por trajetória acadêmica o percurso e as experiências
vivenciadas pelos estudantes durante a sua graduação. Alguns autores utilizaram este
termo para caracterizar outras situações, como por exemplo Schwartzman e Castro
(1991) que pesquisaram sobre a trajetória acadêmica profissional dos estudantes da
Universidade de São Paulo (USP) e Gripp e Testi (2012) que utilizaram o termo trajetória
acadêmica para escrever sobre a carreira acadêmica de professores universitários.
Este trabalho teve como ponto de partida o projeto de pesquisa intitulado “Atuação
profissional dos egressos da licenciatura em música da UERN dos anos 2008 a 2015” de
onde foram extraídos parte dos dados utilizados, o restante dos dados foram obtidos
através da aplicação de um novo questionário composto por onze questões sobre o
período em que esses egressos se encontravam na UERN. A pesquisa que deu partida a
este estudo foi realizada no período de março de 2015 a abril de 2016 vinculado ao
Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC realizado através do Grupo de
Pesquisa Perspectivas em Educação Musical – GPPEM da UERN e teve como objetivo
investigar a atuação profissional do egressos do curso de música da UERN.
2. A GRADUAÇÃO EM MÚSICA DA UERN
O curso de licenciatura em música da UERN foi criado no ano de 2003 através da
resolução Nº 040/2003-CONSEPE, de 28 de novembro de 2003. Dando início as suas
atividades no semestre 2004.2 com a oferta de 20 vagas e uma matriz curricular
composta por 3.410 horas e 201 créditos divididos em oito semestres.
Atualmente o curso já dispõe de um espaço físico destinado as atividades musicais,
dividido em três blocos, o espaço contém: salas de aulas coletivas, sala de estudos
individuais, secretarias, sala dos professores, sala de piano, salas para prática
instrumental coletiva (pequenos grupos), laboratório de Musicalização, Laboratório de
informática, Sala de pesquisa, auditório (com capacidade para 74 pessoas), copa,
despensa, banheiros masculinos, banheiros femininos, banheiros com acessibilidade.
A matriz curricular do curso já passou por algumas reformulações, e hoje está
composta por 3.560 horas, 150 a mais de quando o curso foi criado, sendo que 2.070
estão destinadas as disciplinas obrigatórias, 150 para disciplinas optativas, 420 horas de
estágio supervisionado, 300 destinadas ao trabalho de conclusão do curso e 200 horas
de atividades complementares.
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3. TRAJETORIA ACADÊMICA DOS EGRESSOS DO CURSO DE MÚSICA DA UERN DOS
ANOS 2008 A 2015
Para investigar a trajetória acadêmica dos egressos da Licenciatura em Música
da UERN, levamos em consideração como aconteceu a escolha pela instituição de ensino
superior (IES), o modelo de ingresso no curso, algumas características dos egressos, a
importância do curso no seu desenvolvimento profissional, pessoal e social; e as
experiências vivenciadas durante a sua permanência na Universidade.
3.1 A ESCOLHA DA UERN

A escolha pela UERN para cursar o ensino superior para a grande maioria
dos egressos se deu devido a instituição ser a única da região que oferecia o curso de
Música. Em segundo lugar foi porque a UERN era a universidade mais próxima do local
onde o egresso morava e em terceiro lugar a escolha se deu por indicação.
Os egressos recomendam o curso de música da UERN devido a matriz
curricular, devido as ofertas de trabalho e devido a regulamentação da profissão, porém
não recomendam devido a estrutura física da Universidade.
Tratando de aspectos como: estrutura física, recursos humanos, recursos
materiais e auxilio estudantil ou atendimento estudantil relacionados a instituição, os
egressos avaliaram esses aspectos da seguinte forma: A estrutura física foi considerada
regular por 55,1% dos egressos, os recursos humanos considerado bom por 50%, os
recursos materiais foram considerados regular por 60,3% e o auxílio estudantil foi
considerado regular por 47,4% dos egressos.
Com relação a um possível retorno à UERN eles foram questionados se
voltariam por três motivos: fazer outro curso de graduação; frequentar um curso de
atualização/ extensão ou frequentar uma Pós-Graduação. A alternativa escolhida pela
maioria (82,1%) foi retornar para fazer uma Pós-Graduação.
A maioria (87.2%) dos egressos disseram acompanhar notícias, informações
e eventos promovidos pela UERN, alguns com mais frequência do que outros, porém
esse dado nos mostra que mesmo após concluírem o curso eles não perdem o contato
com a universidade.
3.2 O INGRESSO NO CURSO

Sobre o modelo de ingresso no curso de licenciatura em música da UERN, de 2004
até o ano de 2015 o aluno teria que passar por um Teste de Aptidão em Música – TAEM
onde passava por provas escritas e práticas específicas em música e somente se
aprovados poderiam participar do Processo Seletivo de Vagas Iniciais – PSVI para
concorrer ao curso de música, caso não fosse aprovado no TAEM o aluno faria o PSVI
para concorrer a uma segunda opção de curso escolhida no ato da inscrição.
Atualmente, com a adesão da universidade ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
/ Sistema Seleção Unificada (SISU), as notas do ENEM passaram a ser o único critério
para ingresso na instituição.
Todos os egressos aqui estudados, para ingressarem no curso tiveram que passar
pelo teste de aptidão em música – TAEM e em seguida pelo processo seletivo de Vagas
Iniciais – PSVI, o tradicional vestibular, dessa forma fica subtendido que para terem
ingressado no curso de música da UERN esses egressos tiveram que enfrentar uma
maratona de estudos sobre assuntos especificamente musicais, como teoria musical,
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história da música, solfejo e a própria prática instrumental em seus respectivos
instrumentos, assim todos os egressos aqui investigados entraram no curso com
conhecimentos prévios de assuntos musicais.
Muitos egressos mostraram entrar no curso sem saber ao certo o objetivo do
curso de Licenciatura em Música. Em algumas falas eles deixam claro que esperavam
que o curso fosse voltado exclusivamente para a prática musical, é fácil notar isso nas
falas de alguns egressos concluintes no ano de 2015, o egresso Morais (2015) fala o
seguinte: “Pensei em encontrar um ambiente onde os alunos fariam muitos grupos
musicais e que tocaríamos toda hora”, o egresso Cesário (2015) disse que esperava no
curso “Obter mais conhecimento musical, aprimorar a minha performance no
instrumento” e Ribeiro (2015) “Acreditava que o curso fosse direcionado,
exclusivamente para a prática musical”.
Creutzberg et.al (2015) dizem que apesar de o motivo da escolha por
universidades não ser tema frequente na literatura nacional, é um objeto de estudo de
consultorias e de setores de marketing das IES frequentemente explorado. E foi
detectado por eles que tanto os resultados das avaliações oficiais do INEP/MEC, quanto
rankings e estudos privados, a exemplo do Guia do Estudante ou o Ranking Universitário
da Folha (RUF), acabam por motivar as opções dos estudantes o que não foi confirmado
no curso de música da UERN, pois a maior parte dos egressos demostraram está mais
preocupados com a distância da Universidade do local onde eles moravam e também
por não ter outras opções de cursos de música na região do que com os resultados das
avaliações oficiais.
3.3 CARACTERÍSTICAS DOS EGRESSOS
Como apontou os dados da pesquisa realizada no ano de 2016 sobre a atuação
profissional dos egressos do curso de Música da UERN, o curso é formado
principalmente pelo público masculino, 85,7% dos egressos são do sexo masculino e
14,3% são do sexo feminino.
O curso de música da UERN não atende somente a região Oeste do Estado do Rio
Grande do Norte e a cidade de Mossoró onde está sediado o curso. Os dados obtidos
demostraram que os egressos são também de outros estados. O resultado aponta que
37% são da cidade de Mossoró, 63 % são de outras cidades (Carnaubais- RN, GrossosRN, Areia Branca-RN, Natal-RN, Apodi-RN, Assú-RN, Umarizal-RN, Luís Gomes-RN, Gov.
Dix-Sept Rosado-RN, Baraúna-RN, Almino Afonso-RN, Upanema-RN, Jaguaruana-CE,
Aracati-CE, Russas-CE, Quixeré-CE, Êrece-CE, Fortaleza-CE, Limoeiro do Norte-CE, IcapuíCE, Irecê-BA, Juiz de Fora – MG).
A grande maioria dos egressos (62,5%) que residiam na cidade de Mossoró
compartilhavam apartamento, uma pequena parcela (12,5%) residiam na residência
universitária e cerca de 25% se deslocavam diariamente para as suas cidades. Essas
situações podem ter explicação para os casos de desistência e trancamento de
matriculas vindos daqueles alunos que vinham do interior do estado e de estados
vizinhos, por não conseguirem se manter na cidade de Mossoró. Essa é apenas uma
hipótese que para ser comprovada necessitaria da realização de uma pesquisa para
investigar esse fato.
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3.4 IMPORTÂNCIA DO CURSO NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, PESSOAL E
SOCIAL DOS EGRESSOS
A UERN é conhecida principalmente pelo grande número de docentes
formados pela instituição, e essa imagem educacional da UERN, para 76,9% dos egressos
interferiu positivamente na sua inserção no mercado de trabalho.
Mesmo após concluírem o curso, os egressos não se acomodaram em
relação a busca pelo conhecimento e atualização de sua formação, 83,3% deles afirmam
terem lidos livros ou revistas especializadas em música/educação no último ano, 16,7%
afirmaram terem participado de cursos de músicas a distância, 50% dos egressos
participaram de encontros/congressos, 17,9% publicaram artigos em anais de eventos
ou revistas e 60,3% participaram de cursos de capacitação em música.
Partindo para a atuação profissional, 73,1% dos egressos respondentes
dessa pesquisa estão trabalhando com música atualmente. Sendo que 23 deles estão
atuando na rede de educação básica, 13 estão atuando em escolas especializadas de
música, 7 deles atuam em bandas de música, 6 são autônomos, 3 atuam no ensino
superior, 1 atua em uma associação e outro em uma empresa. Três deles não
informaram seus locais de trabalho. Os demais estão atuando em áreas onde trabalham
além da música as outras linguagens artísticas, como também em áreas que não estão
relacionadas a área de formação como: Vigilante, auxiliar de escritório, Segurança
pública, informática, Direito e áreas administrativas.
E em relação ao tempo que transcorreu entre a formatura até seu primeiro
emprego, 73,5% disseram ter começado a trabalhar antes da formatura, do restante
13,2% conseguiram emprego até seis meses depois da formatura, 5,9% de seis meses a
um ano após a formatura, 4,4% de um ano a dois e 2,9% conseguiram emprego dois
anos após a formatura.
A Universidade deve oferecer ao seu aluno além do ensino a pesquisa e a
extensão. Os egressos da UERN tiveram a oportunidade de aprimorar os seus
conhecimentos participando de projetos de extensão, pesquisa e ainda de atividades
extra sala de aula que envolviam e trabalhavam o ensino.
Dos trinta e sete respondentes do segundo questionário aplicado onde
tinham perguntas relacionadas ao período em que esses egressos ficaram na
Universidade, 62,2% disseram ter participado de projetos de extensão durante a
graduação e alguns deles consideram essa experiência como algo enriquecedor para as
suas vidas, como podemos constatar na fala de um deles:
“O projeto de extensão foi um ciclo de aprendizagem e
experiências em grupo que ultrapassou a vida profissional. Foi
através da vivência coletiva de pessoas com características
diversas me ajudou a entender, enquanto individuo o
autoconhecimento dentro de um grupo com as diferenças de
pensamentos e objetivos de cada um bem como construir e
fortalecer amizades” (RIBEIRO, 2015)79.
79

Os nomes escolhidos para representar a fala de cada egresso não corresponde aos seus nomes reais,
são pseudônimos.
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Para Creutzberg et.al (2015 p.12) além das experiências acadêmicas, a vida
universitária, o cotidiano no campus, adiciona aspectos essenciais ao período de
formação ressaltando as relações com a diversidade social e cultural, o que se confirma
com a fala desse egresso.
No que diz respeito ao ensino uma das experiências mais citada pelos
egressos como algo enriquecedor tanto para sua vida profissional quanto para a sua vida
pessoal foi o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, como
podemos notar nas falas a seguir: “Acho que o PIBID foi um dos acontecimentos mais
interessantes, porque me ajudou a entender como são as coisas fora da Universidade”
(Mendonça, 2015), “Participação no PIBID, devido ter sido uma experiência vinculada à
prática pedagógica e a realidade de uma sala de aula no contexto da educação básica”
(Silva, 2015) e ainda “A participação no PIBID e os estágios. Conhecer a realidade do
ensino básico e poder aplicar o que estava aprendendo foi algo que marcou” (Oliveira,
2015).
Já no que diz respeito a participação nos projetos de pesquisa, o número de egressos
participantes foi bem pequeno, 24,3% disseram ter participado de algum projeto de
pesquisa, enquanto 75,5% disseram que não. Para aqueles que participaram a
experiência foi muito válida, além dos projetos de pesquisa os egressos tiveram a
oportunidade de aproximação com a pesquisa através do grupo de pesquisa e também
com a participação em congressos direcionados a pesquisa em educação musical. Para
alguns deles a participação e o envolvimento com a pesquisa foi umas das experiências
mais importantes par a sua vida profissional, como podemos conferir na fala de um
desses egressos:
“Foi participar como membro do Grupo de Pesquisa
Perspectivas em Educação Musical. Na ocasião aprendi a
vivenciar a iniciação cientifica tanto teórica quanto prática e
como resultado obtive conquistas para o meu desenvolvimento
profissional” (RIBEIRO, 2015)”

A conquista citada pelo egresso em sua fala foi a aprovação para cursar um
mestrado, o que nos mostra que o contato com atividades relacionadas a pesquisa
durante a graduação aumentam as chances do egresso dar continuidade a sua vida
acadêmica como aluno após a graduação por se tornarem melhores preparados ao
passarem pela iniciação cientifica na graduação.
Os egressos se mostraram alunos bem ativos no que diz respeito à procura de
formações complementares na área de formação, 97,3% afirmaram terem participado
de minicursos durante a graduação, 89,2% afirmaram terem participado de festivais de
música e 73% confirmaram a participação em congressos durante a graduação.
3.4 EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS DURANTE A PERMANÊNCIA NO CURSO
Algumas das questões da entrevista possibilitava aos egressos avaliarem
alguns aspectos do curso de Música da UERN no período em que eles frequentavam.
Quando os participantes da pesquisa foram questionados sobre a afirmativa
de que “o corpo docente possuía domínio de conhecimento pedagógico/específico das
disciplinas que ministravam, 69,1% dos entrevistados concordaram “parcialmente” com
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essa afirmativa, o que nos faz refletir sobre a formação para atuar no ensino superior
com práticas e metodologias capazes de motivar e encorajar os estudantes. Isso pode
ser explicado devido ao baixo investimento em capacitação da instituição em relação a
contratação de corpo docente para o curso de música.
O segundo ponto investigado questiona se “Os conteúdos/programas das
disciplinas foram desenvolvidos adequadamente” nessa afirmativa 80,2% dos
entrevistados também concordaram “parcialmente”.
Em relação a matriz curricular se ela ajudou no desempenho profissional dos
egressos 39,5% concordaram plenamente enquanto 51,9% concordaram apenas
parcialmente com essa afirmativa. É importante ressaltar que neste dado 46,3%
daqueles que concordaram parcialmente cursaram o curso entre os anos de 2008 a
2013, enquanto a maioria dos que concordaram plenamente com essa afirmação são
concluintes da turma de 2015 e cursaram o curso no período de 2012 a 2015 que foi o
período em que a nova matriz curricular passou a funcionar.
Como consta no projeto pedagógico do curso de licenciatura em música da
UERN, a migração curricular do curso envolveu os alunos que ingressaram nos semestres
2009.2 a 2014.2 acontecendo de duas formas, a migração compulsória que envolveu os
alunos ingressantes em 2012.2 e 2013.2 e a migração voluntária que envolveu os alunos
que ingressaram no curso no semestre 2011.2. Dessa forma os alunos que entraram no
curso no semestre 2010.2 Os ingressantes em semestres anteriores não foram
envolvidos no processo de migração.
Os egressos que mais se mostraram satisfeitos com a grade curricular do
curso foram aqueles que participaram da migração da matriz curricular. Como podemos
perceber a mudança da matriz direcionou mais a graduação em Música da UERN para o
seu real objetivo que é o da formação de professores de música, e para isso a matriz
curricular do curso passou a ter mais disciplinas voltadas ao pedagógico, o que pode
explicar o fato dos egressos que cursaram essa matriz se acharem melhores preparados
para a atuação profissional como professor como é possível notar na fala de um desses
egressos quando ele diz que “a experiência que mais me gerou frutos para a minha vida
profissional foram componentes curriculares que focava a prática de ensino, assim como
metodologias para didática musical” (Cesário, 2015).
Sobre os conjuntos de disciplinas do curso (científicas, específicas e
pedagógicas) a grande maioria concordou que elas ajudaram no seu desempenho
profissional, sendo que das três, o conjunto de disciplinas pedagógicas foi tida como a
principal ajuda para o desempenho profissional desses egressos.
O total de 95% dos egressos que cursaram a graduação em música da UERN
até 2015 concordaram que os conteúdos/ programas do curso auxiliaram também na
formação humana deles, além da profissional, porém acham que o inter-relacionamento
sequencial entre os conteúdos das disciplinas poderiam ter sido melhor, assim como o
equilibro entre a distribuição das disciplinas de formação geral e de formação específica.
Apesar de acharem que alguns pontos citados anteriormente poderiam ter
sido melhor, a grande maioria, acima de 70% dos egressos, se mostraram terem saído
do curso satisfeitos com a formação teórica, a formação cidadã/geral para a vida.
Mostrando insatisfação apenas com a formação prática oferecida pelo curso. Essa
última informação nos traz algumas variáveis, essa formação prática pode ser entendida
no curso de música como sendo a prática instrumental ou a prática de regência em sala
de aula, na pesquisa realizada não especificamos bem sobre qual seria essa prática,
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então não temos como identificar certamente de qual prática os egressos estavam
falando. 53,1% concordaram plenamente que o estágio supervisionado serviu para
sistematizar/testar/exercitar os conhecimentos adquiridos para a atuação em sala de
aula.
O curso de música da UERN tem a duração mínima de 4 anos, o aluno pode
concluir o curso até 7 anos após seu ingresso. Obtivemos a informação de que 39.7%
dos egressos concluíram o curso de música no período regular de 4 anos, 43,6%
concluíram entre 4 e 5 anos, 3,8% entre 5 e 6 anos e 12,8% concluíram o curso após 6
anos do seu ingresso.
A duração do curso para 79% dos egressos deve ser a atual de 4 anos, para
10% dos egressos o curso deveria durar menos tempo, 3 anos, e para 11% o curso
deveria durar 5 anos, alguns dos que escolheram a duração de 5 anos justificaram que
essa duração seria para aqueles alunos que entram no curso sem saber a teoria musical,
esse ano acrescentado seria um período destinado a uma espécie de nivelamento.
CONSIDERAÇÕES

Com este trabalho objetivamos investigar a trajetória acadêmica dos egressos
do curso de Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN no
período de 2008 a 2015. A pergunta central desse estudo foi: qual o impacto da
experiência universitária dos estudantes do curso de música da UERN sobre o seu
desempenho profissional? Para a discussão levamos em consideração como aconteceu
a escolha pela instituição de ensino superior (IES), o modelo de ingresso no curso,
algumas características dos egressos, a importância do curso no seu desenvolvimento
profissional, pessoal e social; e as experiências vivenciadas durante a sua permanência
na Universidade.
Sobre o ingresso no curso vimos que todos os egressos aqui estudados, para
ingressarem no curso tiveram que passar pelo teste de aptidão em música – TAEM e em
seguida pelo processo seletivo de Vagas Iniciais – PSVI, o tradicional vestibular, dessa
forma fica subtendido que para terem ingressado no curso de música da UERN esses
egressos tiveram que enfrentar uma maratona de estudos sobre assuntos
especificamente musicais, como teoria musical, história da música, solfejo e a própria
prática instrumental em seus respectivos instrumentos.
A escolha pela UERN para cursar o ensino superior para a grande maioria dos
egressos se deu devido a instituição ser a única da região que oferecia o curso de Música.
Em segundo lugar foi porque a UERN era a universidade mais próxima do local onde o
egresso morava e em terceiro lugar a escolha se deu por indicação, dessa forma vimos
que os resultados das avaliações oficiais do INEP/MEC por exemplo, não influenciaram
na escolha pela UERN.
Em relação as características dos egressos constatamos que o curso de
música da UERN é formado principalmente pelo público masculino, 85,7% dos egressos
são do sexo masculino e 14,3% são do sexo feminino e apesar do curso ser na cidade de
Mossoró, a maior parte dos alunos são de outras cidades, a grande maioria desses
egressos residiam na cidade de Mossoró compartilhando apartamento (62,5%), uma
pequena parcela (12,5%) residiam na residência universitária e cerca de 25% se
deslocavam diariamente para as suas cidades.
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Na afirmativa que diz que “Os conteúdos/programas das disciplinas foram
desenvolvidos adequadamente” 80,2% dos entrevistados também concordaram apenas
“parcialmente”.
Em relação a matriz curricular se ela ajudou no desempenho profissional dos
egressos 39,5% concordaram plenamente enquanto 51,9% concordaram parcialmente
com essa afirmativa. É importante ressaltar nesse dado que 46,3% daqueles que
concordaram parcialmente cursaram o curso entre os anos de 2008 a 2013, enquanto a
maioria dos que concordaram plenamente com essa afirmação são concluintes da turma
de 2015 e cursaram o curso no período de 2012 a 2015, que foi o período em que a nova
matriz curricular passou a funcionar.
Os egressos que mais se mostraram satisfeitos com a matriz curricular do curso
foram aqueles que participaram da migração da matriz curricular. Como podemos
perceber a mudança da matriz direcionou mais a graduação em Música da UERN para o
seu real objetivo que é o da formação de professores de música, e para isso a matriz
curricular do curso passou a ter mais disciplinas voltadas ao pedagógico, o que pode
explicar o fato dos egressos que cursaram essa nova grade se acharem melhores
preparados para a atuação profissional como professor.
Sobre os conjuntos de disciplinas do curso (científicas, específicas e pedagógicas) a
grande maioria concordou que elas ajudaram no seu desempenho profissional, sendo
que das três, o conjunto de disciplinas pedagógicas foi tida como a principal ajuda para
o desempenho profissional desses egressos. O total de 95% concordaram que os
conteúdos/ programas do curso auxiliaram também na formação humana deles, além
da profissional.
Mesmo após concluírem o curso, os egressos não se acomodaram em relação
a busca pelo conhecimento e atualização de sua formação, 83,3% deles afirmam terem
lidos livros ou revistas especializadas em música/educação no último ano, 16,7%
afirmaram terem participado de cursos de músicas a distância, 50% dos egressos
participaram de encontros/congressos, 17,9% publicaram artigos em anais de eventos
ou revistas e 60,3% participaram de cursos de capacitação em música.
Em relação ao tempo que transcorreu entre a formatura até seu primeiro
emprego, 73,5% disseram ter começado a trabalhar antes da formatura, do restante
13,2% conseguiu emprego até seis meses depois da formatura, 5,9% de seis meses a um
ano após a formatura, 4,4% de um ano a dois e 2,9% conseguiram emprego dois anos
após a formatura.
A Universidade deve oferecer ao seu aluno além do ensino a pesquisa e a
extensão. Os egressos da UERN tiveram a oportunidade de aprimorar os seus
conhecimentos participando de projetos de extensão, pesquisa e ainda de atividades
extra sala de aula que envolviam e trabalhavam o ensino. 62,2% disseram ter participado
de projetos de extensão durante a graduação e alguns deles consideram essa
experiência como algo enriquecedor para as suas vidas. No que diz respeito ao ensino
uma das experiências mais citada pelos egressos como algo enriquecedor tanto para sua
vida profissional quanto para a sua vida pessoal foi o Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência – PIBID. E sobre a participação nos projetos de pesquisa, o
número de egressos participantes foi bem pequeno, 24,3% disseram ter participado de
algum projeto de pesquisa.
Em relação a atuação específica na área de música 73,1% estão atuando na
área de formação atualmente e 76,9% dos egressos acreditam que a imagem
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educacional da UERN interferiu positivamente na sua inserção no mercado de trabalho.
Com os dados obtidos consideramos que o impacto da experiência universitária dos
estudantes do curso de música da UERN sobre o desempenho profissional foi
significativo.
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VIDA, FORMAÇÃO E TRABALHO: relatos de docentes de Ciências da Natureza e
Matemática do CEJA Donaninha Arruda Baturité/CE
Ana Lúcia Nobre da Silveira1
Matheus de Oliveira Bandeira2
Silvia Monteiro de Assunção Carvalho3
Elcimar Simão Martins4

RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos (EJA), compreendida como um direito no
contexto brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988 e como modalidade de
ensino a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, vem
conquistando significativos avanços em relação à diversidade. Nesse sentido, esse
trabalho, fruto de uma pesquisa mais ampla, intitulada Perfil dos Professores de
Ciências da Natureza e Matemática: um Mapeamento no Maciço de Baturité tem como
objetivo discutir aspectos da vida, da formação inicial e contínua, bem como do trabalho
de docentes de Ciências da Natureza e Matemática lotados no Centro de Educação de
Jovens e Adultos – CEJA Donaninha Arruda Baturité/CE na modalidade de ensino
semipresencial. A pesquisa de cunho qualitativo foi realizada através de entrevistas com
os docentes citados. Em suma, o conjunto de dados revela que os professores sentem
a necessidade da realização de mais cursos de formação nas áreas de Ciências da
Natureza e Matemática e também em educação especial, considerando que o CEJA
recebe estudantes de todo o território do maciço e de diversas realidades. Os sujeitos
avaliam a docência nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática como sendo
complicada, uma vez que contemplam disciplinas que necessitam de pré-requisitos,
mas boa parte dos estudantes apresentam dificuldades por considerá-las complexas,
desinteressantes e/ou sem aplicação para o dia a dia. Assim, os docentes buscam
ressignificar o ensino nessas disciplinas visando à aprendizagem dos estudantes e a
desconstrução dos mitos, ressaltando a necessidade de uma abordagem
interdisciplinar, tendo como ponto de partida os conhecimentos prévios dos
estudantes, estabelecendo um elo entre a escola e o cotidiano dos educandos,
favorecendo o aprendizado nos diferentes contextos sociais.
Palavras-chave: Perfil Docente da EJA. Ensino Médio. Ciências da Natureza e
Matemática.
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INTRODUÇÃO
Ensinar não é transferir conhecimento, mas
criar as possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção (Paulo Freire)

O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96
deixa claro que a “educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
apropriada” (BRASIL, 1996, p.28). Compreendida como um direito no contexto
brasileiro a partir da Constituição Federal de 1988 vem conquistando significativos
avanços em relação à diversidade.
O contexto educacional da EJA apresenta-se não somente como realização de
um processo de alfabetização de jovens e adultos, de motivação e incentivo à
continuidade aos estudos. Por outro lado, é fundamental criar possibilidades de modo
a assegurar o direito à liberdade de expressão, através do desenvolvimento de suas
habilidades como cidadãos de direitos e deveres igualitários para que possam interagir
com postura consciente e crítica no meio em que vivem, possibilitando outros sonhos,
confirmando assim a autoconstrução de sua cidadania, através do resgate de sua
identidade e, por fim, que sejam capazes de viabilizar o conhecimento por toda a vida.
O Centro de Educação de Jovens e Adultos Donaninha Arruda (CEJA), localizado
na cidade de Baturité, frente à diversidade que envolve a contextualização da Educação
de Jovens e Adultos, possui como objetivo maior atender jovens e adultos a partir dos
15 anos no nível fundamental e 18 anos no nível médio, levando oportunidade a todos
os cidadãos moradores em qualquer uma das treze cidades pertencentes à região do
Maciço de Baturité, de acordo com suas necessidades específicas de aprendizagem.
Atualmente o CEJA, com base nos dados registrados no Sistema Integrado de Gestão
Escolar (SIGE Escola), possui 613 educandos matriculados que são contemplados com o
acesso à modalidade da EJA semipresencial, de modo flexível e atendendo nos três
turnos: matutino, vespertino e noturno, fazendo com que cada aluno possa se planejar
de acordo com sua realidade para realizar seus momentos de estudo, esclarecer suas
dúvidas, realizar as atividades propostas, e por fim, avançar em seus níveis de estudo.
Em busca de novas perspectivas de ensino para essa modalidade, a aquisição da
aprendizagem apresenta-se através de diferentes possibilidades, sempre respeitando
suas particularidades, oferecendo-lhes um ensino significativo, que os conduza a uma
avaliação crítica dos fatores abordados em sala de aula e relacionando-os com o seu
cotidiano. Para tanto, surge a preocupação e consequentemente o cuidado que devese ter com a qualificação de profissionais que venham desempenhar tão importante e
árdua tarefa.
O papel do professor torna-se fundamental na mediação do processo de ensino
e aprendizagem. Para tanto, vários fatores contribuem e/ou interferem nesse processo,
quais sejam: a formação inicial e contínua, as condições de vida e trabalho, haja vista
que muitos docentes são contratados temporariamente e vivem na iminência de terem
ou não seus contratos renovados, a (não) valorização perante a sociedade. Tal realidade
nos impulsiona para a realização desse estudo, que é fruto de uma pesquisa mais ampla,
intitulada Perfil dos Professores de Ciências da Natureza e Matemática: um
Mapeamento no Maciço de Baturité, cujo recorte feito tem como objetivo discutir
aspectos da vida, da formação inicial e contínua, bem como do trabalho de docentes de
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Ciências da Natureza e Matemática lotados no Centro de Educação de Jovens e Adultos
– CEJA Donaninha Arruda Baturité/CE na modalidade de ensino semipresencial.
Considerando o contexto temático, a pesquisa apresenta abordagem qualitativa e a
estratégia de aproximação com a realidade se deu por meio da realização de entrevistas
com os docentes lotados nas áreas das ciências da natureza e matemática no CEJA de
Baturité, favorecendo um olhar mais detalhado sobre a realidade vivenciada, pois a
pesquisa torna-se um instrumento que nos ajuda a compreender a interpretação de
uma dada realidade interligando os pensamentos aos fatos, pois para Minayo (2002, p.
17) “[...] pesquisa é a atividade da ciência na sua indagação e construção da realidade”.
A presente pesquisa, portanto, foi realizada com seis docentes das citadas áreas no
CEJA, oportunizando a reflexão e partilha de suas experiências de vida, de formação e
de trabalho, buscando entender em sua essência como as diversas vivências poderão
contribuir para si como agente de transformação e, consequentemente, para os
educandos. Para tanto, conforme Pereira et al (2014), para compreender a qualidade
de vida dos professores é importante considerar as dimensões pessoais, formativas e
de trabalho do docente.
ENTRE A VIDA E A FORMAÇÃO DOCENTE: A PESSOA E O PROFISSIONAL EM
CONSTRUÇÃO
O papel social da educação apresenta-se como ponte que interliga o ser ao
conhecimento científico, que estrategicamente objetiva o desenvolvimento intelectual,
através de reflexões sobre suas necessidades, de modo crítico e participativo,
proporcionando possíveis transformações sociais, através da emancipação dos
educandos.
Dessa forma, o processo histórico educacional vivenciado na escola e suas
experiências cotidianas tornam-se referências para a escolha de futuras profissões, pois
muitos estudantes se espelham em professores que contribuíram para sua formação.
Isso se dá, pois: “A maneira como cada um de nós ensina está directamente dependente
daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino” (NÓVOA, 1994, p. 17).
Assim, há o encontro entre vida e profissional, posto que não há como separar o
professor da pessoa que ele é.
Os professores entrevistados apresentaram características e percursos
diferentes, porém com aspectos sociais semelhantes, como por exemplo, famílias com
baixa aquisição econômica. Nesse contexto, a escola pública está presente do início ao
fim da vida escolar da educação básica dos docentes entrevistados, ressaltando ainda
que 83% dos entrevistados também cursaram o nível superior em universidades
públicas, estaduais e federais, contrapondo-se a apenas 17% dos que tiveram acesso a
formação acadêmica através de instituição privada.
Kley e Pátaro (2008, p. 1) afirmam que “A educação escolar em sua dimensão cognitiva
busca transmitir conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade; em sua
dimensão socializadora permite que os sujeitos se integrem ao coletivo”. Tal afirmação
revela a importância dos conhecimentos sistematizados na trajetória
escolar/acadêmica, mas também a dimensão da interação, do contato com o outro, o
que revela “[...] a necessidade de que o futuro professor experiencie, como aluno,
durante todo o processo de formação, as atitudes, modelos didáticos, capacidades e
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modos de organização que se pretende venham a ser concretizados nas suas práticas
pedagógicas [...] (BRASIL, 2001, p. 30-31).
Martins (2011, p. 138) embasado na praxiologia de Bourdieu (1996), revela que
os sujeitos tendem “[...] a agir refletindo as marcas de sua posição social e, para tanto,
utiliza-se de um conjunto de disposições gerais e flexíveis que devem ser adaptadas pelo
ser de acordo com a especificidade de cada ação, ou seja, o habitus”.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram indagados sobre a formação de seus pais e
revelaram que: cinco são considerados analfabetos, ou seja, não conseguem sequer
escrever o próprio nome; dois foram alunos do Movimento Brasileiro de Alfabetização
– MOBRAL, ou seja, tiveram acesso a noções mínimas de leitura, escrita e cálculo; cinco
possuem ensino fundamental e apenas 2(dois) concluíram o ensino médio.
A formação dos pais dos professores pesquisados revela que poucos tiveram
acesso e/ou permanência com êxito na educação escolarizada. De origem humilde,
marcados pelas pressões sociais, acabaram por se dedicar mais ao trabalho e “[...] seus
envolvimentos com os estudos acontecem de forma moderada porque também as
chances de êxito escolar são escassas, haja vista que faltam recursos econômicos, sociais
e culturais” (MARTINS, 2011, p. 142).
Com isso, compreendemos que as diversas experiências dos sujeitos em seu processo
de socialização, quando refletidas criticamente, favorecem um sentido objetivo às suas
ações pessoais e profissionais, oportunizando novas possibilidades, o que implica,
inclusive, em uma mobilidade social – considerando a escolarização de seus pais – a
partir dos percursos formativos seguidos.
Compreendendo que a formação de professores juntamente com a prática
docente têm sido apreciadas como fatores importantes para a promoção de um
processo de ensino e aprendizagem de qualidade, solidifica-se, portanto, a necessidade
de implementação de programas que contemplem desde a formação inicial à contínua,
acolhendo aos anseios dos docentes, que merecem ser ouvidos e ter as suas
necessidades formativas contempladas. Martins (2014, p. 98) desvela que: “[...] os
cursos de formação de professores precisam ser para e com os professores. É preciso
ouvi-los, conhecer as suas reais necessidades para que um trabalho adequado seja
desenvolvido”.
O processo de formação quando acolhe as necessidades dos sujeitos tem maior
possibilidade de ser desenvolvido com êxito, pois favorece um olhar e uma escuta
sensível, que desencadearão em uma prática pedagógica comprometida com o respeito
ao outro. Sobre a formação, assim falaram os sujeitos:
É preciso que esteja sempre em busca contínua de sua formação,
visando sempre a sua atualização, isso é inegável, desenvolvendo
assim as suas habilidades e competências para de certa forma encarar
na sala de aula que hoje está cada vez dinâmica e heterogênea
(Professor 580)
O professor tem que estar sempre estudando, não é porque se formou
que vai parar de estudar e as plataformas estão aí para ajudar nessa
formação (Professor 3)

80

Para preservar a identidade dos sujeitos são utilizados codinomes nesse texto.
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Os sujeitos investigados valorizam a formação contínua, sendo fundamental o
aperfeiçoamento da carreira, atrelado ao conhecimento e à experiência profissional.
Nesse contexto, o Professor 3 considera que a Educação a Distância – EaD apresenta-se
como uma importante ferramenta no processo de formação contínua. Essa realidade
também foi constatada na opinião do Professor 6 ao afirmar “que a EAD veio pra ficar”,
contribuindo para melhorar o acesso, dando oportunidade para começar e/ou dar
continuidade a formação.
O Professor 6 continuou relatando que os cursos que ele faz “A maioria ocorre
por iniciativa própria mesmo, alguns vinham pra escola, eram divulgados no
planejamento, e a gente fazia a adesão dos cursos”. Tal assertiva ressalta que os
professores acreditam na autoformação, o que implica “[...] um investimento pessoal,
um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vista à
construção de uma identidade, identidade profissional” (NÓVOA, 1995, p. 25).
A formação de professores, portanto, se apresenta como algo fundamental ao
exercício da docência e possibilita a construção da identidade profissional, o que
também se dá em conjunto com os pares no coletivo escolar.
Os professores participantes da pesquisa tiveram que se deslocar para a capital
do estado ou outros municípios em busca de formação, pois a região do Maciço de
Baturité não contava com cursos superiores gratuitos. Segundo Martins (2014, p. 57)
havia a oferta de ensino superior por meio de institutos superiores de educação de
iniciativa privada, que ofereciam cursos de “licenciatura aos finais de semana e em um
período intensivo de aulas durante os meses reservados para o recesso nas escolas da
educação básica”.
Somente nos últimos anos surgiram possibilidades de acesso ao ensino superior
gratuito: Universidade Aberta do Brasil (UAB), com polo no município de Aracoiaba,
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), com campus em Baturité,
mas a consolidação se dá em 2010, com a instalação da Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira – UNILAB81, que atualmente conta com três
campi distribuídos entre os municípios de Acarape e Redenção além de um campus em
São Francisco do Conde, na Bahia.
Sobre a referida instituição assim falaram os sujeitos: “A UNILAB veio para
contribuir com a formação e em especial de professores” (Professor 3); “[...] a UNILAB é
como a luz no fim do túnel no que diz respeito a educação no Maciço de Baturité”
(Professor 1). Os professores veem na citada universidade uma possibilidade para
alavancar a educação na região, sobretudo em relação à formação docente. É preciso
ressaltar que
Desse modo, a missão institucional que singulariza a UNILAB no
cenário da educação superior brasileira, e quiçá no mundo, requer o
compromisso e concretização da interculturalidade e da integração
internacional como princípios educativos comprometidos com a
humanização e com a emancipação, compreendendo a cooperação
internacional como possibilidade de reconhecimento das identidades
de cada país e de valorização de potenciais, experiências e saberes
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A UNILAB foi criada no contexto de expansão da rede pública federal de educação superior através da
Lei Nº 12.289, de 20 de julho de 2010, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade
de Redenção, no Maciço de Baturité/Ceará.
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que cada coletivo de sujeitos dispõe para promover mudanças
(FREIRE et at, 2017, p. 41).

De acordo com o Professor 5, a UNILAB possibilita “O contato direto com as
nossas raízes de certa forma, então essa miscigenação essa mistura acaba contribuindo
com uma maior tolerância e compreensão, seja em termos culturais, religiosos étnicos”.
O Professor 3 revela que: “Em todas as disciplinas independente da área é possível se
tratar a diversidade étnico racial porque ela vai se basear no saber e querer fazer
docente”.
As áreas de Ciências da Natureza e Matemática têm sido consideradas por como
complicadas, uma vez que contemplam disciplinas que necessitam de pré-requisitos,
requerendo dos docentes mais habilidades e uso de metodologias que possam instigar
a vontade de aprender através de abordagens mais dinâmicas e contextualizadas. Por
outro lado, Verrangia (2014), revela que, contextualizado, o ensino das ciências da
natureza, possibilita um diálogo com as questões relativas à educação das relações
étnico-raciais, contribuindo assim para o combate ao racismo ainda tão presente em
nossa sociedade.
Assim, retomamos Nóvoa (1994, p. 17) quando trata do intrínseco encontro
entre a pessoa e o profissional que ela é, pois “[...] as opções que cada um de nós tem
de fazer como professor, as quais cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira
de ensinar e desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É
impossível separar o eu profissional do eu pessoal”.
Que o encontro entre vida e formação docente favoreça o desenvolvimento do trabalho
com vistas a uma melhoria da educação no Maciço de Baturité, posto que ainda há
muito o que se fazer, principalmente em relação à desmistificação das ciências da
natureza e matemática, que são compreendidas como complexas, desinteressantes
e/ou sem aplicação para o dia a dia.
TRABALHO DOCENTE: MEDIAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO
A identidade docente perpassa vida, formação e trabalho, o que implica
considerar o contexto socio-histórico e político cultural em que os sujeitos estão
inseridos e que contribuem para o desenvolvimento do seu trabalho. Nesse sentido, o
trabalho docente é compreendido como a mediação entre o conhecimento do professor
e as diversas possibilidades de transformação de sua prática concreta (LIMA, 2012).
Os professores entrevistados foram interpelados sobre suas experiências com a
docência, o que revelou uma variação de nove a trinta anos em tempo de experiência
no magistério. Especificamente, com a docência na EJA, constatou-se que, 50% dos
docentes apresentam mais de cinco anos de exercício nessa modalidade e os demais
estão há pouco mais de 2 anos como professores de jovens e adultos.
A EJA, em sua essência, possui público, organização, metodologia e um currículo
diferenciado; sua proposta educacional busca valorizar o educando enquanto sujeito,
e, de modo geral, propõe-se a atender as necessidades como também oferecer suporte
para superação dos desafios, tornando-se para muitos o caminho para alcançar a
emancipação, seja ele jovem ou idoso, livre ou mesmo privado de liberdade,
transformando sua realidade e reescrevendo sua história de vida.
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A multidimensionalidade da EJA exige dos docentes um olhar ainda mais sensível
aos estudantes, que veem no espaço do CEJA uma ponte de acesso ao conhecimento,
por meio do contato com os livros, com o ambiente escolar, com profissionais da
educação e outros colegas, revelando uma possível mudança de vida e nova posição na
sociedade.
Quando os professores foram indagados sobre a docência nas áreas de Ciências
da Natureza e Matemática, afirmaram que:
A docência em ciências da natureza é um pouco mais difícil, porque
muitos alunos, a maioria na verdade, e até a sociedade vê essas
ciências como sendo algo que não faz parte do cotidiano das pessoas,
que não tem utilidade (Professor 1)
Geralmente o professor de ciências é considerado mais rígido, digamos
assim, seco em relação as relações humanas, mas na verdade não é
assim, as pessoas que criam esse estigma (Professor 2).

O acesso educacional através das políticas públicas atuais, ressalta que essas
variantes contribuem e definem, na maioria das vezes, a vida ou a melhor qualidade
desta, dos docentes em questão, tornando-os profissionais cada vez mais conscientes,
quanto agentes transformadores da docência.
Os depoimentos dos professores revelam que as áreas de Ciências da Natureza
e Matemática carregam estigmas, sendo rotuladas como de difícil aplicação, sem
utilidade e/ou relação no cotidiano das pessoas.
Em contrapartida, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(PCNEM) 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).
O planejamento das aulas e, em especial, o Projeto Político-Pedagógico das
instituições escolares precisam refletir o contexto em que os sujeitos estão inseridos
para que assim os discentes compreendam os sentidos e significados das áreas de
Ciências Exatas e da Natureza não apenas em forma de disciplinas escolares, mas
principalmente em suas vidas.
Nesse sentido, é importante a contribuição de Freire (1996, p. 23), posto que
[...] ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar é
ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo
indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se
explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do outro [...].

O autor revela a importância do diálogo, do encontro amistoso entre docentes e
discentes, afinal só há o trabalho do professor se houver a participação dos estudantes.
Nesse sentido, é fundamental compreender o trabalho docente como uma interligação
entre vida, formação e as relações desenvolvidas no ambiente escolar.
O exercício da profissão docente no CEJA é marcado por inúmeros desafios, quais
sejam: (i) o ensino acontece de forma presencial, o que nem sempre gera um vínculo
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entre professor e estudantes; (ii) boa parte dos estudantes trabalham ou já constituíram
família, o que dificulta o tempo de dedicação aos estudos; (iii) os estudantes, via de
regra, apresentam muitas dificuldades com as disciplinas ligadas às áreas das Ciências
da Natureza e Matemática.
Os sujeitos revelam que veem nos estudantes muito do que enfrentaram em seu
processo formativo, mas principalmente, relembram de seus pais e familiares que não
tiveram acesso à educação formal e/ou à escola na idade adequada. Com isso, fazem
uma interface entre suas histórias de vida e formação e o trabalho que realizam,
buscando contribuir para que jovens e adultos aprendam os conhecimentos ditos
escolares, utilizando-os em seu cotidiano.
Considerando os aspectos supracitados, o trabalho docente no CEJA ganha novas
dinâmicas, pois os professores revelam grande responsabilidade didática e social com
os seus alunos. Embora a estrutura institucional do CEJA seja flexível, com matrículas a
qualquer período letivo, permitindo aos alunos frequentarem a escola para tirar dúvidas
e realizar provas no turno conveniente a eles, há um compromisso dos professores em
articular as demandas das disciplinas às diversas realidades sociais de jovens e adultos
provenientes dos diferentes lugares do Maciço de Baturité.
CONCLUSÃO
O diálogo apresentado entre vida, formação e trabalho explicita as experiências
relacionadas à trajetória dos docentes, firmando suas aspirações e realizações diante
dos desafios encontrados em sua caminhada.
Desse modo, os seis participantes da pesquisa descreveram aspectos de sua
trajetória, relatando sobre as experiências escolares como estudantes e professores.
Ressaltaram ainda algumas dificuldades no exercício da docência, e em virtude da
superação dos desafios, encontram no avanço tecnológico suporte para o
desenvolvimento das aulas por meio dos recursos da internet e plataformas digitais,
objetivando tornar os momentos de estudo em sala de aula mais prazerosos e
significativos.
Os professores lotados nas áreas das ciências da natureza e matemática no CEJA
se deparam com alguns estigmas de rejeição às suas disciplinas, que são consideradas
complicadas, uma vez que necessitam de pré-requisitos, são vistas como
desinteressantes e/ou sem aplicação para o dia a dia. No entanto, em seu trabalho os
docentes buscam ressignificar o ensino nessas disciplinas, visando à aprendizagem dos
estudantes e a desconstrução de mitos. Revelam, portanto, a necessidade de oferta de
formação inicial e contínua, com incentivo à prática da docência em tais disciplinas, com
foco em manter-se atualizado, desenvolvendo assim também as possibilidades para
aprimorar seus conhecimentos e melhor abordá-los em sala de aula.
O CEJA adota o modelo de ensino semipresencial, que é diferenciado das demais
escolas da região, oportunizando uma frequência flexível aos alunos, que leva os
docentes a uma reformulação didática e exige condições de trabalho específicas para a
realidade da educação de jovens e adultos. Assim, a instituição deve constituir-se
próxima da comunidade e com um perfil que deve refletir a interação didática e social
para que os jovens e adultos vivenciem a inter-relação entre o conteúdo estudado e sua
vida social, devendo ser consideradas suas subjetividades no processo de aprendizagem.
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É preciso, portanto, a real implementação de políticas efetivas que valorizem e
primem pela formação dos profissionais da educação, em especial, para os professores
da área das ciências da natureza e matemática, oportunizando práticas pedagógicas
diferenciadas, que venham despertar o interesse de jovens e adultos de acordo com
suas características e necessidades específicas.
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