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Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo.

Paulo Freire



Aos profissionais da educação, especialmente aos 
professores, aos nossos alunos de graduação e              
pós-graduação: por uma pesquisa que seja transfor-
madora da realidade educacional brasileira.



APRESENTAÇÃO

Partindo do pressuposto de que tornar-se professor constitui-se em um pro-
cesso complexo inserido em uma trama de relações sociais, culturais e indivi-
duais, que sobretudo, implicam a capacidade de aprender para ensinar ou seja, 
a aquisição de destrezas e de conhecimentos técnicos e teóricos e ao mesmo 
tempo aprender com o outro, considerando a provisoriedade do conhecimento, a 
obra “FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPEC-
TIVAS” reúne trabalhos que nutrem enquanto fulcro debates acerca das expe-
riências formativas desenvolvidas no âmbito da formação inicial, nos cursos de 
licenciatura a âmbito nacional e internacional, bem como na formação continuada 
desenvolvida na perspectiva de formação ao longo da vida, tensionamentos e 
reflexões inerentes a formação-atuação dos profissionais da educação e outros 
tensionamentos pertinentes ao campo da educativo em constante evolução. 

 Compreende-se aqui o campo educativo enquanto espaço coletivo, que 
prima [e deve primar] pelas práticas de ensino e situações de aprendizagens as 
quais favoreçam aos sujeitos educandos, e a toda comunidade escolar, saberes 
e sabores que lhes assegurem o trânsito em diversos contextos socioculturais, 
colaborando assim para o encadeamento dos protagonismos, bem como para 
construção de conhecimentos que desemboquem nos processos de ascensão e 
inclusão social; refletidos nas mudanças e conquistas singulares, bem como em 
ganhos que se façam coletivo.

Compreende-se ainda, que esta incursão, a da formação e autoformação 
de educandos críticos, responsivos, não ocorre de modo linear e nem se con-
verte enquanto uma tarefa fácil, muito em função de outra característica, entre 
tantas outras que permeiam o campo educativo, bastante peculiar e inerente ao 
fazer docente, as mudanças paradigmáticas que acometem a sociedade na qual 
a escola está inserida, e que com ela nutre uma relação simbiótica. O campo 
educacional é móvel, movediço, nômade, requerendo dos seus atores, e aqui 
sublinhamos os professores, pedagogos e gestores educacionais “atualização”, 
ou num conceito de maior trânsito e que melhor se amolda o contexto educativo; 
formação.



 Nesse contexto, numa sociedade em significativa, vertiginosas e por vezes 
de pervasiva mudanças, é que a formação dos professores e demais profissio-
nais da educação se converte num esteio fundamental para obtenção de qualida-
de na educação, aferida a partir das transformações sociais desencadeadas por 
intermédio do ato de educar.   

 Nesse sentido, os principais temas pautados neste construto visam dar luz 
à experiências docentes e discentes ao longo da formação; o currículo, os conhe-
cimentos e concepções; as licenciaturas e a formação para a educação básica; 
as licenciaturas e os programas e projetos de extensão/formação; a formação 
inicial ligada aos desafios da continuidade formativa; a formação continuada no 
contexto escolar e os desafios da prática pedagógica; bem como outros aspectos 
que evidenciam processos formativos de professores e resgatem princípios que 
sirvam de elementos norteadores para se pensar na temática.

 Nesse ínterim, a formação de professores tem sido abordada sob diferen-
tes perspectivas que vão desde a universidade na formação inicial e continuada, 
a articulação da universidade com a escola, a parceria da universidade com a 
escola nos projetos de pesquisa, extensão e ensino. Essa formação está em 
constante transformação, situada no campo histórico- social- cultural em que o 
sujeito está inserido. Desse modo, consideramos que a formação é um processo 
que ocorre não só nos cursos de formação inicial ou continuada, mas ao longo 
da carreira docente. Nesse processo de interação com o mundo, com o outro 
e consigo mesmo, que o professor constrói sua identidade e se faz docente, 
envolvendo as questões subjetivas e objetivas, entrelaçando saberes, práticas, 
teorias, posicionamentos epistemológicos.

Todo processo de formação possibilita o acesso a conhecimentos, em um 
processo de desconstrução e construção de saberes, favorecendo o desenvolvi-
mento humano, cultural, científico, político e tecnológico.

Dessa maneira, articulam-se os pressupostos da formação pautada em 
uma ecologia de saberes, que precisam ser considerados, problematizados, re-
fletidos no contexto em que estão inseridos, com suas problemáticas e potencia-
lidades. Isso porque, compreendemos a formação como uma espécie de espaço/



tempo, que considera o contexto, a convivência, em que se relacionam aspectos 
como cultura, comunidade, valores e representações das subjetividades huma-
nas, e não apenas o que é científico e palpável – ou seja, não como um processo 
estático, determinado a priori, mas sim que, acontece na dinâmica do desenvolvi-
mento pessoal/profissional, além de sofrer a interferência do tempo e do contexto 
histórico no qual incorre.

Portanto, partindo dessas ideias, as pesquisas submetidas a esta edição 
vem contribuir com o escopo da pesquisa sobre formação docente com a inten-
ção de refletir, discutir, construir e divulgar o conhecimento no âmbito das licen-
ciaturas, formação continuada e consequentemente da formação profissional.

 A presente obra tem uma estrutura organizacional a partir de 3 seções te-
máticas. Na SEÇÃO I - PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS DO CAMPO DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DO TRABALHO DOCENTE são apresen-
tadas 05 pesquisas que dialogam com o campo da formação de professores a 
partir dos fundamentos conceituais da área. 

O Capítulo I, “Teorias Pedagógicas e Formação de Professores: que cami-
nhos são possíveis? de autoria de Fábio Brazier, objetiva delinear o contexto da 
formação de professores a partir das concepções adotadas na contemporaneida-
de, sobretudo, dos posicionamentos assumidos a partir das teorias pedagógicas 
modernas que influenciam e determinam as práticas de formação e trabalho do-
cente. Para o delineamento dos caminhos possíveis para a formação de profes-
sores parte-se do princípio da intencionalidade educativa que a prática docente 
deve assumir, subsidiada por um referencial teórico que o permita desenvolver-
-se enquanto profissional e ao mesmo tempo instrumentalizá-lo de condições 
para compreender a dimensão histórica e social da realidade que o circunda.

No Capítulo II, intitulado Pesquisas Brasileiras sobre professores iniciantes 
na carreira: contribuições para o campo da formação de professores, das autoras 
Deise Ramos da Rocha e Kátia Augusta Curado Pinheiro Cordeiro da Silva, fora 
realizado um relevante Estado da Arte acerca das investigações que nutrem por 
fulcro as incursões precípuas do professor em formação inicial; estabelecendo os 
três primeiros semestres da licenciatura enquanto período base para delimitar o 



período compreendido por início da formação. Os construtos que embasaram as 
inferências foram retirados, entre outra superfícies,  do Banco de Dados Teses 
e Dissertações, alocados no site do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia), nos anais dos principais eventos da educação relaciona-
das à temática do professor iniciante como o (Endipe – Encontro Nacional de Di-
dática e Prática de Ensino), e analisados à luz dos estudos de Hubermam (2000), 
Papi (2011) entre outros. 

No capítulo Capítulo III, “Docência e Decência: pensando a experiência 
educacional como laboratório cultural”,  o autor, Elvis Rezende Messias nos con-
vida a refletir a partir do binômio “docência e decência” possíveis implicações na 
forma de compreender os termos e relacioná-los à atividade docente. A partir de 
uma abordagem filosófica crítica o autor propõe seu diálogo conduzindo o leitor 
a importantes reflexões sobre o campo da formação e atuação docente, inserido 
em um contexto maior, a educação.  

O Capítulo IV – “Perspectiva histórica sobre Coordenação Pedagógica no 
Brasil”, emerge de discussões tecidas no curso de pós-graduação lato sensu, em 
Coordenação Pedagógica, e seus autores, Samara Bispo e Ubiratan Subrinho, 
por intermédio de uma incipiente revisão de literatura, traçam marcos conceituais 
na discussão sobre a semântica e a atuação do Coordenador Pedagógico no 
curso da história do Brasil. O texto conduz o leitor a diferentes contextos e cená-
rios, sublinhando os diferentes espaços ocupados pelos sujeitos responsáveis 
por articular, pedagogicamente, as diversos atores e demandas no campo edu-
cacional, evidenciando que em tempos idos a figura de articulador educacional 
se aproximava de um inspetor, fiscal da prática docente e dos comportamentos 
discentes, atribuição que nada coaduna com a figura do coordenador pedagógi-
co da contemporaneidade, sujeito humanista, sensível, de atuação colaborativa.

Seguindo com as discussões acerca do Coordenador e da Coordenação 
Pedagógica, no Capítulo V – “Coordenação Pedagógica e motivação docente: 
diálogos possíveis”, a autora Amanda Marinho Rodrigues, produz, por meio de 
uma acentuada revisão bibliográfica, discussões acerca da atuação deste pro-
fissional na condição de articulador e entusiasta do processo educacional, um 



entusiasmo sistematizado, calcado nas práticas entusiastas de ações e sujeitos. 
Como colocado pela autora, o Pedagogo além de ser um professor, favorece a 
prática dos demais colegas, assegurando a formação continuada e em exercício.

Na SEÇÃO II – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS PEDAGÓ-
GICAS: DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES, são apresentados 05 artigos que 
de modo interdisciplinar apresentam práticas pedagógicas que dialogam com a 
temática da formação de professores. 

O Capítulo VI de autoria de Andréia Bulaty denominado de “A Arte nos 
cursos de Pedagogia no Estado de Santa Catarina”, cujo objetivo é analisar os 
currículos dos cursos de Pedagogia das IES públicas do Estado de Santa Ca-
tarina, quanto a presença e organização da Arte em seus Projetos Pedagógicos 
Curriculares, implicando na formação inicial dos pedagogos, futuros docentes da 
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da educação bási-
ca. A pesquisa chega às considerações de que tem 11 cursos de Pedagogia em 
IES públicas, e em todos eles há presença da Arte no currículo com diferentes 
denominações, estruturadas em regime obrigatório e optativo, com carga horária 
específica. O curso mais antigo iniciou em 1960 e o mais recente foi criado em 
2019. Os dados da pesquisa impactam na formação inicial dos Pedagogos. 

No Capítulo VII “Cursos de Licenciatura da área de Ciências Exatas e da 
Terra da Universidade de São Paulo: um olhar a partir do programa de formação 
de professores”, as autoras Nayara Raimundo da Silva e Noeli Prestes Padilha 
Rivas apresentam questões basilares de formação de professores consubstan-
ciados nos Cursos de Licenciatura, nas normativas que permeiam tais Cursos, 
bem como em iniciativas das universidades públicas no tocante ao processo de 
reformulação desses Cursos, com destaque para o Programa de Formação de 
Professores da USP (PFPUSP). A pesquisa, de caráter qualitativo e exploratória 
utiliza a análise documental (CELLARD, 2008) para leitura e análises de docu-
mentos (Normativas, Projeto Pedagógico de Cursos, PFPUSP) dos 12 Cursos 
de Licenciatura da Área de Ciências Exatas e da Terra da Universidade de São 
Paulo (USP) no sentido de identificar o período de criação dos cursos, as moda-
lidades oferecidas e a adequação ao PFPUSP pela via das matrizes curriculares, 



referendadas nos Blocos II, III e IV. 

O Capítulo VIII denominado de “Abordagens critica e tradicional no ensino 
de Geografia: estudo de caso do curso de licenciatura em Geografia da UFS-
CAR, Campus Sorocaba” de autoria de Lucas Gutierrez Trevisan e Carlos Hen-
rique Costa da Silva, cujo objetivo foi apresentar algumas considerações sobre 
as diferenças entre as abordagens tradicionais e críticas na prática docente, par-
tindo da problemática: de que maneira podemos identificar na prática docente as 
diferentes abordagens e se elas estão de acordo com os parâmetros propostos 
pelo projeto político-pedagógico do curso? Para responder a essa situação foi 
utilizado o método comparativo, buscando tensionar o conteúdo do projeto polí-
tico-pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia, com a relação estabe-
lecida pelas abordagens críticas e tradicionais no ensino de Geografia. Estudo 
composto pelos referenciais de Saviani (1989), Adorno (1995), Vesentini (1992), 
Freire (1979), Moraes (2005), Nobre (2004), entre outros.  

No Capítulo IX “A formação continuada dos professores e as tecnologias di-
gitais de informação e comunicação: a cibercultura e a educação” a autora Maria 
Regina Rosa Radaelli nos apresenta um estudo de revisão bibliográfica qualita-
tiva, por meio do qual se busca constituir uma compreensão das implicações e 
limites do uso de dispositivos tecnológicos no que tange a formação continuada 
dos professores. Inicialmente, o foco da discussão se concentra na compreensão 
da interatividade e interação diante da cibercultura. Na sequência, nos apresenta 
uma discussão acerca da formação docente em si, conjecturada com as tecnolo-
gias móveis, embasada em referenciais teóricos e, ao mesmo tempo, vivências 
da pesquisadora como professora no ambiente escolar.

No Capítulo X “Formação de professores no contexto da pandemia do novo 
Coronavírus: reflexões sobre o estágio supervisionado” seus autores, Rafael Ri-
beiro dos Santos, João Paulo da Silva Marinho e Rozângela Aparecida de Olivei-
ra debatem acerca de aspectos ligados à formação de professores, de maneira 
especial o estágio supervisionado. Portanto, realizam inicialmente uma breve 
contextualização da pandemia do novo Coronavírus e como ela impactou no pro-
cesso de formação docente, especialmente no território nacional. Na sequência  



o texto se pauta em uma análise das implicações da pandemia na prática de es-
tágio supervisionado, destacando como esses estágios foram ressignificados em 
virtude desse momento adverso que a sociedade enfrenta. 

A SEÇÃO III – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INCLUSÃO: DIÁLO-
GOS NECESSÁRIOS está organizada em 04 capítulos. Nesta seção estão abar-
cadas pesquisas que dialogam com a temática da formação de professores de 
modo transversal, ou seja, trazendo para o centro da discussão a dimensão de 
aspectos que denominamos amplamente no contexto da inclusão, de grupos mi-
noritários e por vezes excluídos do processo educacional. 

Abrindo a seção apresentamos o Capítulo XI chamado de “Temas de gêne-
ro e diversidade sexual em políticas públicas de formação de professores/as no 
Brasil” de autoria de Gabriella Eldereti Machado, Mauri de Abreu Severo e Bianka 
de Abreu Severo, tem como objetivo conhecer por meio de um estudo bibliográ-
fico as políticas educacionais voltadas à educação e com o foco na formação 
de docentes em relação às questões de gênero, etnia e diversidade sexual. O 
estudo traz estudos de autores renomados no campo da pesquisa como: Santos 
(2000); Junior e Maués (2014);entre outros; na área das políticas destaca-se 
os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997); Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação professores (2015); Base Nacional Comum Curricular (2016), 
entre outras. O estudo considera que o trabalho com a diversidade nas escolas 
presume que os docentes estejam dispostos a atuar em outra lógica, e com isto 
propor reconstruir o imaginário social de naturalização disciplinar e normatizado-
ra representadas nas instituições escolares e sociedade.

No Capítulo XII “ Formação de Professores de Língua Portuguesa para sur-
dos”, dos autores Raquel Schwenck de Mello Vianna Soares, Wellington Danilo 
Soares, Daniel Antunes Freitas, Francisco José Miranda Gonçalves e Bárbara 
Carvalho Ferreira apresentam a ótica da formação dos professores de Língua 
Portuguesa para Surdos perpassando por um breve histórico da formação geral 
dos docentes, através de uma revisão de literatura. Amparados em Sacristán 
(2000) os autores afirmam que em virtude do processo de inclusão instaurado no 
Brasil a partir da década de 1990, os currículos das Instituições de Ensino Supe-



rior necessitavam adequar-se e adaptar-se para formar os profissionais que se 
deparariam com tanta diversidade, surgindo vertentes de pesquisa na formação 
de professores na perspectiva da Educação Inclusiva. Desse modo, com vistas 
a esta adequação e especialização dos professores prevista na legislação, nos 
últimos anos ocorreram avanços expressivos em relação à formação de profes-
sores no Brasil com o objetivo de oferecer uma formação inicial coerente com a 
solicitação das leis de inclusão. O trabalho apresenta o panorama da problemá-
tica da formação de professores no contexto da inclusão. 

No Capítulo XIII “Formação de professores para contextos de educação 
bilíngue, as autoras Karina Fernandes e Luciana Micheli problematizam a impor-
tância da formação de professores para um contexto inclusivo que se paute em 
uma educação bilíngue.  A partir das reflexões acerca da importância da apren-
dizagem de línguas para o estabelecimento de contatos numa escala global, as 
autoras discutem aspectos teóricos específicos sobre o contexto de aprendiza-
gem e a sociedade, que para as autoras está cada vez mais consciente de que o 
conhecimento básico ou o domínio de línguas é fundamental para os relaciona-
mentos interpessoais. 

O Capítulo XIV de autoria de Arivaldo Ferreira de Souza e Rosimeire                  
Aparecida Soares Borges chamado de “O direito da terceira idade ao conheci-
mento na educação de jovens e adultos e formação inicial docente: um desafio 
do século XXI”, tendo por objetivo apresentar questões que tratam da inclusão 
dos idosos nas políticas educacionais como direito humano de serem escolari-
zados em momentos oportunos e os aspectos da formação dos professores (as) 
que trabalham com essa modalidade de ensino. Trata-se de análises de alguns 
referenciais teóricos que abordam os desafios e as lacunas da formação de pro-
fessores para a atuação com o público da EJA, em especial, com os idosos. Para 
a realização desta pesquisa, utilizou-se como parâmetros, fontes bibliográficas 
que tratam dessa temática e legislações educacionais de amparo aos estudantes 
da terceira idade como sujeitos de direito ao conhecimento em qualquer fase da 
vida.



Pelo conjunto de artigos que compõem, esta obra propõe-se a dialogar 
com pesquisadores da área, professores, futuros professores, sobretudo, com o 
objetivo principal de contribuir para a formação inicial/permanente desses profis-
sionais. Assim, essa coletânea soma-se ao pensamento de tantos outros pesqui-
sadores, que concebem o campo da formação de professores como um campo 
profícuo, em construção e ao mesmo tempo desafiador. 

Desejamos que as ideias aqui apresentadas possam ecoar e encontrar 
solo fértil para diálogos sobre práticas pedagógicas e formação de professores, 
bem como para a construção de novas realidades, novos modos de aprender e 
ensinar.

Santa Maria, RS

Fábio Brazier

Abinálio Ubiratan Subrinho

Andréia Bulaty
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TEORIAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES: QUE CAMINHOS SÃO POSSÍVEIS?

doi: 10.48209/978-65-89949-01-7

Fábio Brazier 

INTRODUÇÃO

 O presente trabalho é fruto das indagações que tem me constituído enquan-
to pesquisador do campo educacional, sobretudo, ao que se refere à temática da 
formação de professores. O que se poderá observar nas linhas que se seguem 
é resultado das reflexões desenvolvidas no decorrer do segundo semestre de 
2017 na disciplina de “Teorias Educacionais e seus fundamentos”, no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em educação, nível doutorado, da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Campinas. 

As reflexões desenvolvidas permitiram olhar para o objeto em análise e in-
dagá-lo de diversas formas, e de modo especial, no que se refere à sua inserção 
em um contexto maior, as teorias que constituem a educação, em seu fazer como 
ciência, seus estatutos e não menos importante, a constituição de homem que se 
desenvolve por meio do fazer educacional. 

 De forma bastante profícua fomos desafiados a pensar o campo educacio-
nal como campo de pesquisa, o que nos remete a concepção da educação como 
ciência. No entanto, o exercício proposto evidenciou que definir a dimensão do 
que vem a ser educação é uma tarefa que exige compreendê-la como um pro-
cesso dinâmico e complexo. Dinâmico, porque entendemos que ela se desenvol-
ve a partir da relação das pessoas com o mundo, na relação entre o indivíduo e 
os objetos e também na relação do indivíduo com os outros e consigo mesmo. 

Portanto, são relações que se constroem a partir da unificação de duali-
dades, tais como, subjetivo e objetivo, do material e imaterial, do histórico e do 
cultural. Desse modo, conceituar a educação não é um exercício simples e tão 
pouco fácil, porque também implicam outras questões, especificamente, as que 
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envolvem a finalidade e o contexto em que práticas educacionais são desenvol-
vidas. 

Segundo Saviani (2008) ao nos determos na tentativa de conceituação da 
educação é necessário nos questionar: “Educar para quê? Para qual sociedade? 
Qual homem será formado”? Para o autor a educação: “é o ato de produzir, direta 
e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 
histórica e coletivamente pelo conjunto de homens”. (SAVIANI, 2008, p.13). 

Coadunamos com as premissas do autor e compreendemos que as con-
cepções que temos sobre educação são realmente construídas histórica e coleti-
vamente pelo conjunto de homens e que toda proposta educativa traz intrínseca 
à sua constituição, uma concepção de mundo e de conhecimento, e por sua vez 
do homem e da sociedade na qual estão inseridos. Em outras palavras defen-
demos a não neutralidade da ação educacional, seja ela em seu viés filosófico 
enquanto concepção, ou em seu viés prático desenvolvido pelas mãos dos pro-
fessores e alunos. 

Desse modo, o desenvolvimento da sociedade por meio de seus sujeitos, 
homens, mulheres, adultos, crianças, depende diretamente do desenvolvimento 
da educação, aqui compreendida como campo de pesquisa e de atuação docen-
te. Considerando essa perspectiva, podemos afirmar que os seres humanos não 
se desenvolvem de forma natural e espontânea, mas através da educação, cons-
tituída como um bem cultural e social. Portanto, a educação, pode ser concebida 
também como processo ontológico da constituição humana que produz sentidos 
e cria significados de ser e estar no mundo. 

Corroborando com essa perspectiva Brandão (2001), afirma que 

ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, 
de um modo ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com 
ela: para aprender, para ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, 
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida 
com a educação (BRANDÃO, 2001, p. 7).

 Assim, já que “ninguém escapa da educação” é preciso compreendê-la em 
suas possíveis dimensões de modo a criar possibilidades educacionais a fim de 
viabilizar os sujeitos, o contato e ainda as modificações que se fazem necessá-
rias para se pensar a sociedade na qual está inserido. 

BRAZIER, F. TEORIAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
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Sobre teorias ou teoria da educação: a constituição histórica da 
ciência educacional

 Compreender a dimensão da constituição da educação enquanto ciência 
que se ocupa por descrever, analisar e explicar os processos educacionais exige 
de quem se propõe a essa tarefa o exercício reflexivo da concepção de mundo 
e de homem que se constituiu através dos tempos. Assim acreditamos porque, 
compreender a educação no âmbito das demais ciências, requer um trabalho 
minucioso de detalhamento do “como” e do “por que” algumas questões foram 
sendo constituídas. Desse modo, olhar para a atualidade, com suas demandas 
e concepções de educação e consequentemente, de ensino, aluno, escola e de 
professor requer a compreensão de como essas relações foram sendo constituí-
das de forma histórica e social. 

 É nesse contexto que o estudo sobre as teorias como comumente é trazi-
do pelos pesquisadores da área, para nós se constitui como um estudo sobre “a 
teoria”. Acreditamos que não estamos diante de diversas teorias como se cada 
uma formasse um corpus isolado da realidade educacional, pelo contrário, as 
diferentes “teorias” formam uma única teoria que é a pedagogia, para nós assu-
mida como ciência da educação. 

Não estamos aqui negando as peculiaridades que anteriormente afirmamos 
acerca do momento histórico e cultural em que as concepções foram cunhadas. 
Sabemos e temos clareza de que existem compreensões diversas para o campo 
educacional. No entanto, defendemos a ideia que, mesmo diversas, essas for-
mas de pensar o objeto educacional foram construídas uma a partir das outras, 
mesmo que no desejo de negação, superação ou retomada. Ou seja, elas de 
certo modo estabelecem algum tipo de diálogo. 

 Michel Salazar (2006) em seu texto; “Sobre el estatuto epistemológico de 
las ciencias de la educación” tem direcionado a educação como um campo do 
saber que se constrói a partir da contribuição de outras áreas do conhecimento 
humano. Para o autor, a constituição da educação enquanto ciência é algo que 
vem sendo construído através do tempo, em distintos momentos históricos, mar-
cados fortemente por concepções culturais de cada época. 

BRAZIER, F. TEORIAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
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 Salazar (2006) exemplifica a constituição do campo científico da educação 
a partir da retomada histórica. Para o autor as sociedades antigas concebiam a 
educação de modo bastante diverso das sociedades modernas. Povos como os 
Chineses, Egípcios e os Judeus exerciam a educação por meio do ensino desen-
volvido por um sacerdote. Esse, no papel de um professor gozava de elevado 
prestígio na sociedade. Por exemplo, na concepção dos judeus era preciso que 
as crianças honrassem esses professores ainda mais que seus pais, uma vez 
que havia a crença que o professor era um guia para a salvação. 

 Já segundo Brandão (2001), na Grécia, inicialmente existiam tutores exer-
cendo o papel de professores e depois a educação passa por processo de for-
malização e começa a ser exercida por meio de iniciativas particulares, como 
a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles, porém, voltados aos filhos dos 
nobres. Existiam também algumas escolas populares com o objetivo de ensinar 
a ler, escrever e rudimentos de aritmética, contudo, essas não eram destinadas 
aos filhos dos escravos. Em Roma, o ensino elementar data do século IV a.C. e 
a educação era de responsabilidade unicamente da família, o que compete dizer 
que o estado romano não tomava para si a tarefa de educar e isso era destinado 
à iniciativa particular, realidade que se modifica apenas após a oficialização do 
Cristianismo como religião romana, no século IV d.C., momento histórico em que 
foi criada a escola pública mantida pelo Estado, modificada pouco tempo depois 
com a queda do Império Romano em 476 d.C.

Sob esse contexto torna-se necessária retomar a ideia de que a educação 
nas sociedades antigas tinha como foco a formação geral do homem, sobretudo, 
em seu aspecto de formar para a cidadania. Dito de outra forma, poderíamos 
afirmar que a preocupação essencial dos processos formativos estava na cons-
tituição do cidadão, em detrimento de conhecimentos científicos. Exemplos, que 
corroboram com a ideia, podem ser identificados quando retomamos as con-
cepções de Sócrates ao desenvolver seus diálogos, que apresentavam caráter 
essencialmente morais e éticos. Nesse contexto também podemos inserir as prá-
ticas desenvolvidas por Platão e Aristóteles para quem a educação devia estar a 
serviço das necessidades éticas e políticas. 

A questão da formação de professores embora não seja abordada nesses 
modelos educacionais torna-se evidente. Paradoxalmente ao que afirmamos ao 
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não abordar essa necessidade revela-se a concepção de professor da época, ou 
seja, alguém ou ligado às questões religiosas ou detentores de um saber espe-
cífico. 

 Não se pode deixar de destacar a forte influência que a Igreja exerceu 
sobre a educação, pois a partir da Idade Média a Igreja assume o controle dos 
processos educacionais existentes, que passam a ser realizados nos mosteiros 
e nos centros de aprendizagem, que anos mais tarde se transformaram em uni-
versidades. Segundo Kassick (2000), são rememoradas dessa época as práticas 
assumidas por Tomás de Aquino, que no papel de professor, utilizava métodos 
e técnicas de transmissão de conhecimentos, fundamentados em um catecismo 
dogmático. As práticas desenvolvidas tinham a educação como finalidade para a 
disseminação das práticas religiosas. O objetivo era traduzir textos bíblicos. 

 Kassick (2000) aponta que a partir da Idade Moderna as escolas que es-
tavam constituídas passam a exercer um papel determinante na construção de 
oposição à Escola do Estado Eclesiástico, no qual a instituição escola começa-
va a ganhar os contornos que tem hoje. No entanto, o autor ainda destaca que 
foi na transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XVI, que surgem 
duas instituições inter-relacionadas e com influência mútua: a escola e a fábrica. 
Assim, a escola como conhecemos hoje, é uma instituição burguesa que nasceu 
revolucionária, porque sua intenção era criar uma nova sociedade e um novo 
homem e atender as demandas da fábrica.  

 Para Salazar (2006) foi apenas nos séculos XVII e XVIII, que o francês 
Juan Bautista de La Salle, e o suíço Johann Pestalozzi, passam a focar as análi-
ses para a organização dos sistemas de educação, atentando-se para os méto-
dos de ensino. Essa foi uma contribuição significativa para se pensar as práticas 
dos professores, sobretudo, por acreditar que eram necessários métodos para o 
ensino. 

 Em síntese, cabe ressaltar, que na Idade Média a educação tinha como 
objetivo fim a formação de uma sociedade hegemônica, aquele que ocupava a 
função de um “professor” exercia o papel de soberania. Na sociedade compreen-
dida na Idade Moderna e Contemporânea marcada essencialmente pelas ques-
tões da produção mercantilista, pré-capitalista e capitalista, a intenção era criar 
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uma sociedade de caráter disciplinar, então o “professor” passa a ter o caráter de 
transmissor de conhecimentos. E na atualidade a perspectiva que se apresenta 
é de uma sociedade em transformação. Com esse breve relato histórico fica evi-
dente a ligação entre a constituição de modelos educacionais e as mudanças na 
forma de conceber o trabalho do professor a partir do modo de produção econô-
mica e social de uma sociedade. 

Gênese da teoria educacional brasileira: “as teorias críticas e não 
críticas”

Tomaremos como pressuposto teórico para continuarmos nossa discussão 
acerca das teorias pedagógicas as concepções assumidas e definidas por Savia-
ni (1996; 2007; 2008); Libâneo (2005) e Duarte (2001; 2003). Assim, partimos da 
premissa de que o fazer pedagógico e os conhecimentos nos quais se respaldam 
os professores para o desenvolvimento de suas práticas estão intrinsecamente 
fundamentados pelas teorias da educação. Portanto, pensar o campo educa-
cional tem exigido de nós pesquisadores a compreensão de uma dimensão de 
complexidade que envolve a constituição do professor e o seu trabalho. 

Para Saviani (1996) a educação tem sido defendida no cenário brasileiro 
como elemento capaz de resolver todos os problemas apresentados pela na-
ção. Segundo autor, não é difícil encontramos discursos que buscam a mudan-
ça das condições sociais e culturais de nosso país ser apoiados na educação 
como elemento “salvador e redentor” de todos os males. Para Saviani, os que se 
pautam nesse argumento estão respaldados no que ele chama de Teorias Não- 
Críticas da educação, nas quais ele situa as vertentes das Teorias: Tradicional, 
Nova Escola e Tecnicista.

A escola Tradicional é na visão de Saviani (1996) uma escola de caráter es-
sencialmente burguês, que surge de forma reacionária a escola jesuítica, manti-
da pela Igreja Católica ainda no século XVI. A vertente tradicional apregoava uma 
crítica severa a questão do currículo proposta pela visão jesuítica, sobretudo, por 
defender um currículo mais próximo da realidade dos alunos. Embora a crítica à 
formação humanística fosse a essência de sua fundamentação, é possível afir-
mar que a vertente Tradicional manteve da escola religiosa algumas característi-
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cas, dentre as quais destacamos: o agrupamento por idades e séries, a forma de 
avaliar os aprendizes e o papel central do processo no professor. 

Em termos de diferenciação é possível ainda destacar o objetivo na forma-
ção dos sujeitos. Enquanto na educação desenvolvida pelos jesuítas o caráter 
dogmático era o ponto nevrálgico, a educação desenvolvida pela perspectiva 
tradicional intentava para a formação de mão de obra através de instrução essen-
cialmente disciplinar. Fragmentou-se o tempo, institui-se o silencio e a concen-
tração. Esse modelo tradicional de educação servia ao paradigma de sociedade 
que exigia que as pessoas fossem moldadas para determinados fins.

 Saviani (1996) aponta que com a mudança da sociedade, no final do sécu-
lo XIX esse modelo de educação passa a ser colocado em questão, sobretudo, 
porque a estrutura que era desenvolvida, e o currículo que era trabalhado já não 
mais davam conta das necessidades do modo de produção alimentado pelas 
ideias capitalistas. São exemplos dessa situação a reorganização do trabalho 
das fábricas desenvolvidos nas concepções do taylorismo e do fordismo1. Assim, 
mais uma vez fica evidente a forma como a sociedade determina suas interferên-
cias no modelo educacional vigente. 

 Como respostas a essas novas exigências colocadas pelas questões eco-
nômicas da sociedade é que surge o movimento por uma “nova escola”. No Bra-
sil, essa concepção de educação começa a ganhar visibilidade no período de 
1920 a 1930. O movimento que ficou conhecido como Escola Nova foi inspirado 
em Jonh Dewey, um dos expoentes do movimento nos Estados Unidos. Em ter-
ras brasileiras, o movimento ganhou força a partir do Manifesto dos Pioneiros da 

1  No início do século XX duas formas de organização de produção industrial provocaram 
mudanças significativas no ambiente fabril: o taylorismo e o fordismo. Esses dois sistemas 
visavam à racionalização extrema da produção e, consequentemente, à maximização da pro-
dução e do lucro. O Taylorismo é uma teoria criada pelo engenheiro Americano Frederick W. 
Taylor (1856-1915), que a desenvolveu a partir da observação dos trabalhadores nas indús-
trias. O engenheiro constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma hie-
rarquizada e sistematizada; ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica 
no sistema produtivo da indústria (especialização do trabalho). No taylorismo, o trabalhador é 
monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua tarefa no menor 
tempo possível, sendo premiados aqueles que se sobressaem. Isso provoca a exploração 
do proletário que tem que se “desdobrar” para cumprir o tempo cronometrado. Henry Ford 
(1863-1947), dono de uma indústria automobilística (pioneiro), desenvolveu seu procedimento 
industrial baseado na linha de montagem para gerar uma grande produção que deveria ser 
consumida em massa. Os países desenvolvidos aderiram totalmente, ou parcialmente, a esse 
método produtivo industrial, que foi extremamente importante para a consolidação da supre-
macia norte-americana no século XX.
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Educação2, desenvolvido sob a liderança de Anísio Teixeira, ex-aluno de Dewey.  

Assim, para compreender a dimensão da constituição das concepções pe-
dagógicas no Brasil Saviani (1997), didaticamente afirma que existem três impor-
tantes momentos no pensamento pedagógico em nosso país ao longo do século 
XX, a saber: a pedagogia escolanovista, a pedagogia tecnicista e o surgimento 
das pedagogias críticas, com destaque, segundo o autor, para a concepção his-
tórico-crítica. 

Nesse contexto, a Escola Nova tem como ponto de partida os preceitos da 
escola Tradicional, diferenciando-se no tratamento do indivíduo e suas caracte-
rísticas individuais. Na visão de Duarte (2001) o que diferencia a Escola Nova da 
Tradicional é que a primeira foca sua ação no aluno e no processo de aprendiza-
gem, enquanto na Tradicional o centro do processo é o professor e sua formação 
o faz acreditar no princípio da transmissão de conhecimentos. 

A crítica desenvolvida por Saviani (1996) afirma que a partir da Escola           
Nova surgem as pedagogias do “Aprender a aprender”.

Compreende-se então que essa maneira de entender a educação, por 
referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão 
pedagógica do intelecto para o sentimento do aspecto lógico para o psi-
cológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pe-
dagógicos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da 
disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não-diretivismo, 
da quantidade para a qualidade, de uma pedagogia de inspiração filo-
sófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 
experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera 
que o importante não é aprender, mas aprender a aprender (SAVIANI, 
1996, pp.20-21).

2  O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova consolidava a visão de um segmento da 
elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibilidade 
de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Redigido 
por Fernando de Azevedo, o texto foi assinado por 26 intelectuais, entre os quais Anísio Tei-
xeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima 
e Cecília Meireles. Ao ser lançado, em meio ao processo de reordenação política resultante da 
Revolução de 30, o documento se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacio-
nal do país. Além de constatar a desorganização do aparelho escolar, propunha que o Estado 
organizasse um plano geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, 
laica, obrigatória e gratuita. O movimento reformador foi alvo da crítica forte e continuada da 
Igreja Católica, que naquela conjuntura era forte concorrente do Estado na expectativa de edu-
car a população, e tinha sob seu controle a propriedade e a orientação de parcela expressiva 
das escolas da rede privada.
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 A respeito das críticas estabelecidas por Saviani (1996) sobre o advento 
das teorias baseadas no “aprender a aprender” podemos identificar na história 
educacional a criação do Sistema de Educação S3, que exerciam um papel de 
educação no qual os educandos aprendiam conhecimentos técnicos para uma 
qualificação rápida para o trabalho nos comércios e principalmente nas indús-
trias. Para o autor esse sistema, que fundamentou o Tecnicismo foi consolidado 
historicamente com a instauração do Regime Militar (1964-1985). 

 Sobre os aspectos da educação tecnicista Mizukami (1986) afirma que a 
ideia central era que o comportamento dos alunos poderia ser condicionado por 
meio de treinamentos. Nessa perspectiva teórica fundamentada na psicologia 
behaviorista o foco do ensino realizado são os meios, e aquele que exerce o pa-
pel de professor assume o caráter de treinador. 

 Foi a partir de 1970, com a abertura do regime militar que os movimentos 
para repensar a educação no Brasil passam a ganhar força. Segundo Saviani 
(1996) esses movimentos iniciaram suas atividades de forma bastante tímida e 
na década de 1980 começam a serem delineados novos rumos para as políticas 
públicas educacionais. Data desse período (1980 – 1990) a chegada ao Brasil 
dos pressupostos teóricos do Construtivismo desenvolvido nas pesquisas do suí-
ço Jean Piaget. O modelo educacional proposto ganhou espaço, justamente pelo 
contexto social e político em que se encontrava o país.  

 Duarte (2001) ao analisar a pedagogia construtivista e seus impactos no 
Brasil afirma que esse pressuposto teórico fundamenta-se essencialmente no 
desenvolvimento da valorização do indivíduo, relegando o papel do professor, 
uma vez que ao indivíduo e facultado a capacidade de aprender a aprender. Para 
o autor, essa abordagem teórica retoma os preceitos já abordados pela Escola 
Nova, sobretudo, por valorizar o processo de construção do conhecimento em 
detrimento do próprio conhecimento. 

3  Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para 
o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que 
além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organi-
zacionais similares. Fazem parte do sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Na-
cional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Ses-
coop); e Serviço Social de Transporte (Sest).
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 No âmbito das Teorias Críticas, Saviani (1996) assim as define “uma vez 
que postulam não ser possível compreender a educação senão a partir dos seus 
condicionantes sociais” (SAVIANI, 1996, p.27). O autor nos chama a atenção 
para os pressupostos teóricos defendidos por Althusser, autor que classifica a 
escola como aparelho ideológico do estado ao inculcar nos alunos a ideologia 
dominante. 

A partir da compreensão da Teoria crítica não se deve assumir a educação 
como uma missão, tão pouco como um dom, pelo contrário, deve ser assumi-
da como elemento construído historicamente pelos homens e para eles. Assim, 
“impõe-se a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as teorias 
não críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico-reprodutivistas), 
colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o 
exercício de um poder real, ainda que limitado” (SAVIANI, 2007, p. 31). 

Portanto, a educação deve nos subsidiar para alcançarmos a autonomia, a 
independência. É por meio da educação que se torna possível a transformação 
social. Por isso, partimos do pressuposto que uma teoria crítica da educação po-
derá nos dar suporte teórico para progredirmos. E é por isso que defenderemos 
a partir desse momento, nesse trabalho esta concepção de educação.

Que caminhos são possíveis para se pensar a formação de 
professores?

A constatação de que o modelo que temos de educação e consequente-
mente de escola, fundamentados teoricamente em um pressuposto crítico ou crí-
tico-reprodutivista nos evidencia que as escolas e as práticas desenvolvidas nas 
salas de aula têm contribuído pouco para a superação das contradições sociais 
existentes na sociedade. Segundo Libâneo (2005), as atuais demandas da socie-
dade indagam a todo o momento a pedagogia como campo de saber que ocupa 
de discutir as teorias pedagógicas. Desse modo, assume por incumbência da pe-
dagogia o papel de responder em forma prática e rápida as demandas colocadas. 

Assim, caberia de acordo com Libâneo (2005) aos que se ocupam da edu-
cação escolar tomar decisões sobre o modo como os processos educacionais 
são pensados e desenvolvidos. Em outras palavras, seria necessário o posicio-
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namento dos que se ocupam da educação, fazendo escolhas de seus métodos, 
aportes teóricos que subsidiam e conscientes dos caminhos pelos quais estão 
trilhando e dos impactos que são gerados.  

Dessa maneira, não é raro identificarmos nos discursos políticos e até 
mesmo nos pedagógicos, aqui compreendidos, os que se ocupam por pensar a 
educação, que a solução para os mais diversos problemas estejam unicamente 
ligados à formação dos professores. Assim, quando se fala da formação de pro-
fessores várias perspectivas podem ser apresentadas, entre as que se destacam 
elencamos a definição de cursos realizados para formação inicial, de formação 
continuada, pós-formação inicial, cursos realizados dentro e fora do espaço de 
trabalho do professor e cursos de pós-graduação, realizados no âmbito universi-
tário, assim, todas essas perspectivas podem assim ser assumidas. 

Não desconsiderando esses espaços enquanto espaços formativos, nos 
deteremos nesses apontamentos, a discutir a influência das teorias pedagógicas 
para a formação continuada de professores desenvolvidas nos espaços escola-
res, cujo papel fundamental é oferecer conhecimentos que permitam ao professor 
compreender e organizar o processo de ensino, sem perder de vista a educação 
em sua relação com o social. E ainda por compreender a potencialidade desses 
momentos garantidos aos professores, sobretudo por força de legislações e pla-
nos de carreiras nas diversas esferas do ensino brasileiro, o que também exige 
compreensão do contexto da sociedade na qual se insere.

Diante dos inúmeros desafios postos ao campo educacional temos nos de-
dicado a pesquisar o processo de formação de professores, sobretudo por acre-
ditarmos que o desenvolvimento de práticas que coloquem os professores como 
sujeitos de seu fazer e de sua formação, os possibilitem tomadas de consciência 
de seu trabalho, de modo que possam a fazê-lo cada vez mais de forma inten-
cional. 

Assumir o desafio de pesquisar e compreender os espaços de formação 
continuada desenvolvidos nos espaços escolares tem nos colocado o desafio 
de pensar as questões teóricas que se colocam para o desenvolvimento de tais 
formações. Seria a garantia de espaços formativos que promoveria ??o desen-
volvimento profissional do professor? Em que medida as concepções teóricas 
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são refletidas nesse processo formativo? As práticas desenvolvidas se alinham 
às teorias pedagógicas modernas?

Quando nos propomos a essas questões referimo-nos a um trabalho for-
mativo de caráter, sobretudo, pedagógico que gere desenvolvimento no profes-
sor, que contribua para a formação de conceitos científicos. Essas, entre outras 
indagações são as que nos têm movido para o desenvolvimento de pesquisa, 
buscando compreender a dimensão da potencialidade teórica sobre a prática 
formativa e pedagógica.

Para Duarte (2010), o campo educacional brasileiro tem se valido nas úl-
timas décadas de um movimento hegemônico das pedagogias que compõem o 
ideário do “aprender a aprender”. Na visão do autor, as teorias pedagógicas que 
influenciam atualmente o fazer do professor fundamentam-se no construtivismo, 
na pedagogia de projetos, das competências, além das influências da concepção 
multiculturalista e da teoria do professor reflexivo. 

Tais concepções essencialmente fundamentam-se na premissa da nega-
ção de uma concepção tradicional de educação em favor de perspectivas de 
ruptura com as formas tradicionalmente construídas, por isso, consideradas por 
Duarte (2010) como pedagogias negativas. Para o autor é preciso superar essas 
ideias, pois é no interior dessa sociedade capitalista, que situamos a instituição 
que pode alterar a estrutura da sociedade, a escola e, é neste espaço que se dá 
também a formação do professor. 

Portanto, para o desenvolvimento da formação de professores necessita-
-se da tomada de posicionamento e método dinâmicos de captação. Posição 
que vem sendo assumida como um ideal a ser perseguido, na perspectiva de 
compreender o contexto a ser estudado, formulando um conhecimento possível 
dessa realidade, num dado momento histórico. Para isto, os pressupostos da 
Pedagogia Histórico-Crítica e da teoria Histórico-Cultural constituem o referencial 
teórico.

Em oposição a esse modelo hegemônico preconizado pelo neoliberalismo, 
ou nas palavras de Saviani (2008) pelas pedagogias do “aprender a aprender”, 
podemos compreender o surgimento de teorias educacionais pautadas no pa-
radigma crítico, tal como é a Pedagogia Histórico-Critica e os pressupostos da 
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Teoria Histórico-Cultural como um possível caminho para a superação da socie-
dade que está posta. Pois, “se não se compreende a educação como um espaço 
de contradição do capitalismo, em que é possível disputa, não faz diferença se 
discutir concepções pedagógicas” (SAVIANI, 2008, p.32).

Nessa perspectiva, o processo de formação de professores deve ser com-
preendido como algo intencional, no qual devemos levar em conta que “se é 
preciso que o aluno domine solidamente os conteúdos, o professor precisa ter 
ele próprio esse domínio [...]. Se queremos alunos capazes de fazer uma leitura 
crítica da realidade, o mesmo se exige do professor” (LIBÂNEO, 2000, p.60). As-
sim, é preciso a superação no processo de formação de professores, para que as 
práticas abandonem cada vez mais o caráter do improvisado e sejam fundamen-
tadas nos conhecimentos científicos historicamente acumulados. E os espaços 
formativos no interior da escola sejam assim configurados.

Facci (2004), afirma que ao não possuir o conhecimento a ser transmitido, 
se não realizar um estudo das teorias pedagógicas e dos avanços das ciências, 
se não se apropriar desses conhecimentos, o professor acabará trabalhando no 
espontaneísmo. Torna-se, portanto, inviável exigir do professor que desenvolva 
seu trabalho, que transmita as formas desenvolvidas do saber objetivo, se ele 
próprio não teve acesso a esse tipo de conhecimento.

Saviani (1997) afirma que a formação dos professores deve ser pautada 
em dois tipos de conhecimentos: “os específicos da disciplina que ministra”; com-
preendido por nós como a dimensão didático-curricular, ou seja, conhecimento 
que o informe como os conhecimentos específicos devem ser organizados para 
que tenham efeito no processo de apropriação e produção do conhecimento nos 
alunos; e o “saber pedagógico”, ou seja, o conhecimento que se adquire a partir 
da ciência da educação e sintetizados nas teorias da educação e que permitem 
o trabalho do professor (SAVIANI, 1997, p.132).

É possível assim a aproximação entre os pressupostos da Pedagogia 
Histórico-Crítica e a Teoria Histórico-Cultural, sobretudo, sobre os estudos 
desenvolvidos por Vigotski4 ao afirmar a potencialidade das relações sociais, nas 

4  A opção de adotar nesse texto de tese a grafia de Vigotski com dois “is” ocorre após 
a leitura da tese de doutorado: “Quando não é quase a mesma coisa: Análise de traduções 
de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil: Repercussões no campo educacional” (PRESTES, 
2011) que discute as traduções de obras do pensador soviético Lev Semionovitch Vigotski 
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quais o homem produz os elementos de sua realidade e se desenvolve. 

O que se chama de desenvolvimento histórico não é outra coisa senão 
o processo através do qual o homem produz sua existência no tempo. 
Agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem vai construindo 
o mundo histórico vai construindo o mundo da cultura, o mundo humano. 
E a educação tem suas origens nesse processo (SAVIANI, 2003, p. 94).

Assim, compreendemos que por meio do trabalho o homem se humaniza. 
É através dessa prática que ele transforma a realidade para atendimento às suas 
necessidades. Ao transformar a realidade, ele mesmo se transforma. O homem 
enquanto um ser social é, ao mesmo tempo, determinado e determinante da so-
ciedade, podendo transformá-la. Ao fazer isso cria, segundo o autor “um mundo 
humano (o mundo da cultura)” (SAVIANI, 2008, p.11).

Discutir a formação de professores, assumindo por pressuposto teórico as 
contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica e da Teoria Histórico-Cultural signi-
fica assumir a opção por uma fundamentação teórica que possui alicerces claros 
de sustentação, o materialismo histórico-dialético. Sustentação essa que pressu-
põe ser objeto da educação, não somente o ensino dos conteúdos clássicos, mas 
também se pensar as formas de ensiná-los. 

Assim, consideramos não de modo conclusivo, mas preliminar que ao arti-
cular as necessidades dos alunos, enquanto indivíduos inseridos em uma socie-
dade, a escola empenha-se em na utilização de um método de ensino, para além 
dos métodos tradicionais e novos, incorporando as contribuições das correntes 
pedagógicas (SAVIANI, 2008). A educação, assim realizada, segundo o autor, 
com base na análise de traduções feitas no Brasil, e procurou demonstrar como certos equí-
vocos e descuidos na tradução constituem adulterações de conceitos fundamentais de sua 
teoria e distorcem seriamente suas ideias. A seguir trecho da tese de Prestes (2011): “Para 
ilustrar com mais clareza a questão da transliteração de nomes do cirílico, podemos analisar 
as diferentes grafias que foram adotadas para o nome de Vigotski. Temos Vygotsky, Vygotski, 
Vigotsky, Vygotskii, Wygotski, Vigotski, Vuigotskij ou até mesmo Vigotski. Como os primeiros 
textos de Vigotski foram traduzidos para o português a partir do inglês, então a transliteração 
do seu nome seguiu a regra inglesa, sem se preocupar com a transliteração do cirílico e sem 
atentar, inclusive, que as letras y e k haviam sido eliminadas do alfabeto português, retornando 
somente agora, com a nova reforma ortográfica. Entende-se que muitos tradutores sequer se 
deram ao trabalho de pensar na transliteração de nomes russos para o português e, ao tra-
duzir livros atribuídos a Vigotski, tais como Formação Social da Mente ou a versão resumida 
de Pensamento e linguagem, simplesmente transcreveram tal qual do inglês. Outros, mais 
recentemente, fizeram o mesmo, ao traduzirem do espanhol, que optou por diferentes grafias 
(Vygotsky, Vigotsky ou Vygotskii)”. Entretanto, nas referências no texto e na bibliografia final 
foram adotadas a grafia original da obra citada respeitando as opções dos autores originais.

BRAZIER, F. TEORIAS PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
QUE CAMINHOS SÃO POSSÍVEIS?



33

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

não transforma direta e imediatamente a sociedade. Ela o faz agindo sobre os 
sujeitos da prática, sobretudo, os professores, de modo indireto e mediato.
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INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo apresentar uma revisão literária em pesquisas 
brasileiras que investigam o início da carreira docente, com a finalidade de co-
nhecer a empiria dos trabalhos publicados em diversos lócus, e contribuir para 
o campo científico da Formação de Professores. Cabe evidenciar que esta pes-
quisa é desenvolvida no âmbito do trabalho coletivo do Grupo de Estudos e Pes-
quisas sobre a Formação e Atuação de Professores/Pedagogos – GEPFAPe, e 
integra parte de nosso trabalho apresentado na dissertação de mestrado (RO-
CHA, 2016). 

Para analisar os dados, utilizamos da base empírica, materialista e dialéti-
ca, partindo do aporte histórico-crítico. Entendemos a utilização desse método, 
por realizarmos uma interpretação da realidade, privilegiando os dados qualitati-
vos e quantitativos, e partindo de fundamentos constituintes de uma ordem social 
e seu processo histórico. Os trabalhos se desdobram em uma revisão literária 
sobre as produções de teses e dissertações publicadas no Banco de Dados Te-
ses e Dissertações, alocados no site do IBICT (Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia) e periódicos científicos avaliados enquanto Qualis A e 
B e nos anais dos principais eventos da educação relacionadas à temática do 
professor iniciante (Endipe – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino); 
Grupo de Trabalho de Formação de Professores da ANPEd (Associação Nacio-

5 Professora do Instituto Federal de Brasília. Doutora em Educação pela Universidade 
Federal de Pelotas. E-mail: deise.rocha@hotmail.com.
6 Professora da Universidade de Brasília. Doutora em Educação pela Universidade                           
Federal de Goiás. E-mail: katiacurado@unb.br.
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nal de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação); e no CongrePrince (Congres-
so Internacional de Professor Principiante), no período que corresponde entre 
2000-2014. 

A busca pelas pesquisas foi realizada por palavras-chave: professor ini-
ciante, professor ingressante, professor principiante, socialização profissional, 
aprendizagem da docência, iniciação profissional, anos iniciais de exercício da 
profissão, desenvolvimento profissional, desenvolvimento profissional no início 
da carreira, desenvolvimento profissional docente e professor iniciante. A sele-
ção dos trabalhos foi feita pela leitura dos títulos e subtítulos, palavras-chave e 
resumos, seguido da leitura dos trabalhos encontrados e pontuando questões 
importantes para nosso campo, quanto ao tema desenvolvido nas pesquisas, 
região de realização da pesquisa, abordagem e metodologias, autores utilizados. 
Para compreender melhor a temática, realizamos um estudo prévio de autores 
que abordam o desenvolvimento profissional docente, o qual é apresentado uma 
síntese aqui, relacionando com nossa lente lançada sobre os dados.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E APRENDIZAGEM DA                    
DOCÊNCIA

Iniciando nossa tarefa em contextualizar o entendimento ao termo desen-
volvimento profissional docente, sentimos a necessidade, antes de adentrar na 
especificidade da docência, em matutar sobre o termo desenvolvimento trazendo 
o significado de evolução e continuidade (VAILLANT e MARCELO, 2012), que se 
transpõe entre a formação inicial e o aperfeiçoar das competências profissionais. 
Assim, entendemos que o desenvolvimento profissional integra, em si, experiên-
cias de aprendizagens – planejadas, conscientes, carregada de proposições in-
tencionais e objetivas, por demandar a melhoria na qualidade do exercício pro-
fissional. Conforme Vaillant e Marcelo (2012, p. 168) propõem, “desenvolvimento 
profissional é antes de tudo aprendizagem”.

Desta forma, a aprendizagem incutida no desenvolvimento profissional do-
cente remete ao trabalho, ao trajeto percorrido na carreira, as condições de tra-
balho, ao exercício profissional, e está totalmente relacionado com a formação 
docente – inicial e continuada. Sob nossa lente, o desenvolvimento profissional 
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docente é pertencente a uma totalidade de fenômenos que condicionam a pro-
gressão na carreira. Implica a interação com os contextos espacial e ambiente 
social (no qual as condições de trabalho vão influenciar diretamente, de forma 
que promova ou iniba o seu desenvolvimento) e temporal (apregoado ao tempo 
de exercício profissional). 

Os fatores da temporalidade e o ambiente social têm sido caracterizados 
pela distância em relação às necessidades dos docentes, ambiente de trabalho e 
sujeitos com que trabalham, parte característica do fenômeno aparente revelado 
pela pseudoconcreticidade que o sistema capitalista tenta limitar: essa é uma 
forma política de não se responsabilizar pela educação, incumbindo ao professor 
em lidar com a pressão do chamado fracasso escolar, e continuar recolhendo os 
benefícios de uma mão de obra preparada para movimentar o mercado de explo-
ração do trabalho. Fala-se em mão de obra qualificada de acordo com as neces-
sidades das produções mercantis capitalistas. Os objetivos para uma formação 
da aprendizagem da docência “não é absolutamente fornecer-lhe um conjunto de 
indicações práticas, mas armá-lo de modo que ele próprio seja capaz de criar um 
bom método, baseando-se numa teoria sólida de pedagogia social” (PISTRAK, 
2008, p. 25).

Nesta relação, se revela também um projeto de formação de professores, 
que prioriza o ensino de conteúdos sistemático pelo conteúdo sistemático, sem 
fazer qualquer relação com a ciência e o conhecimento produzidos pelo homem/
mulher no decorrer da história, e a relação com as estruturas sociais, e com o 
trabalho humano. Há um projeto de formação do homem/mulher reprodutor de 
ideais ideologicamente localizados, e que escondidos na moral e na legalidade 
que permeia o cotidiano escolar e as políticas públicas que o organiza, mantém 
um estreitamento de possibilidades de transformação social, e a reprodução de 
relações que mercantilizam o homem e suas atividades.

A perspectiva de interferir no desenvolvimento e aprendizagem da docência 
está em justamente romper com maquinismos e a naturalização que estão pos-
tas de dificuldades e sofrimento, ligados ao saber e competência do lidar com o 
conhecimento, quando na realidade, são as estruturas relacionadas ao tempo de 
serviço e ambiente social de trabalho e formação, que revela em si muitas outras 
questões objetivas de controle do trabalho docente, escondidos nos fenômenos. 
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Assim, estudar a formação de professores no desenvolvimento profissional 
da carreira, requer nosso olhar para o estudo dos fenômenos a que estão postas 
as relações com que os docentes lidam no seu cotidiano.

[…] é preciso estudar os fenômenos em suas relações, sua ação e di-
nâmica recíprocas, é preciso demonstrar que os fenômenos que estão 
acontecendo na realidade atual são simplesmente partes de um proces-
so inerente ao desenvolvimento histórico geral, é preciso demonstrar a 
essência dialética de tudo o que existe, mas uma demonstração deste 
tipo só é possível na medida em que o ensino se concentre em torno de 
grupos de fenômenos constituídos em objetos de estudo (…) trata-se de 
uma questão que se relaciona com a essência do problema pedagógico, 
com o conhecimento dos fenômenos atuais em suas relações e dinâmica 
recíprocas (PISTRAK, 2008, p. 35).

Pensar na aprendizagem incutida no desenvolvimento profissional docente 
requer um posicionamento político e ideológico de centrar a formação do pro-
fessor, projetada a partir das condições de trabalho e da classe, público que 
frequenta o espaço escolar, como aluno. Mas não somente o pensar a partir de 
uma dita escuta sensível, e sim tornar o professorado autor e sujeito das políti-
cas pensadas para a formação docente. Esse seria um movimento verdadeiro de 
esforço em investir na qualidade da atuação da profissão, na qual toda a base 
“do trabalho escolar devem estar o estudo do trabalho humano, a participação 
nesta ou naquela forma de trabalho, e o estudo da participação das crianças no 
trabalho” (PISTRAK, 2008, p. 50).

Segundo as fontes levantadas por Hubermam (2000), os estudos sobre a 
carreira de professores têm seu início na década de 1970, nos Estados Unidos 
da América e Inglaterra, e a continuidade de seu desenvolvimento no que pode-
mos chamar de fase inicial de investigação sobre o tema, no decorrer da década 
de 1980, nos EUA, Inglaterra, Países Baixos, Austrália, França, e Canadá. O 
autor aponta que até este período, os estudos se limitavam à formação inicial e 
à fase principiante na carreira. Trazendo seu estudo à tona, e estipulando como 
base para entender o nosso objeto, este trabalho concebe os três primeiros anos 
como recorrentes à fase inicial da carreira docente, em que o sujeito vivenciará 
o contato inicial de forma homogênea, passando pelo estágio de sobrevivência e 
descoberta.

Inferimos que a inserção à docência pode percorrer por vários anos, e que 
esta fase está ligada ao desenvolvimento de sua identidade como docente, den-

ROCHA, D. R. da; SILVA, K. A. C. P. C. da. PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE PROFESSORES INICIANTES 
NA CARREIRA: CONTRIBUIÇÕES PARA O CAMPO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.



39

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

tro do contexto do espaço escolar, onde, de forma mais amadurecida, assume o 
papel que a carreira lhe incube. Porém, como no Brasil, a efetivação no serviço 
público, segunda a Lei nº 8.112/907, e que os Estados decorrem em seguir em 
suas legislações, o estágio probatório para todo servidor que ingressa no serviço 
público é de três anos recorrentes.

 Esse estágio impacta na segurança e confiança que o professor vai adqui-
rindo, após essa etapa, além de ser a fase em que o docente vivencia e expe-
rimenta as primeiras experiências, dada a heterogeneidade do corpo estudantil 
e das condições de trabalho, com maiores doses de incerteza e estresse (VAI-
LLANT e MARCELO, 2012), pelo fato de que há menos referências e mecanis-
mos para enfrentar as situações. Em outras palavras, o docente tem poucas 
experiências diante de uma diversidade de situações vivenciadas de formas in-
tensificadas, diante das condições de trabalho com que os novos professores 
iniciam o exercício profissional.

Também é nesta etapa que o professor faz a transição da posição de aluno, 
da formação inicial para o ingresso ao mundo do trabalho agora, como profis-
sional apto a exercer a profissão. Por isso, uma preocupação com o aprender a 
ensinar. Esta etapa está relacionada com a aprendizagem experimental e ativa, 
necessitando ser diferenciada da imitação ou da aplicação de desenvolturas pe-
dagógicas. Conforme já citamos, a fase inicial do desenvolvimento da profissão 
está totalmente imersa na construção e afirmação de uma perspectiva do traba-
lho docente. Acompanhar o docente nesta etapa da carreira se faz fundamental 
para a constituição basilar de uma para o professor que está aprendendo a pro-
fissão (VAILLANT e MARCELO, 2012, p. 92 e 127)..

A partir dos estudos de Hubermam (2000), exploramos as considerações já 
apresentadas pelo autor, sobre sete fases da carreira docente. Situando, o autor 
chega aos tais resultados por uma abordagem sociológica, mas que não exclui a 
abordagem psicológica, com base em estudos realizados com outras carreiras. É 
feita, então, uma relação cronológica de comparação entre o exercício nas sete 
diferentes fases:
7   Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurí-
dico dos servidores públicos civil da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm>.
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1. A entrada na carreira: A fase se remete ao contato inicial do professor inician-
te com o chão do exercício profissional. Esse é um estágio de sobrevivência 
e descobertas, onde são vivenciadas o choque de realidade, o confronto com 
as complexidades da condição de trabalho docente, sobretudo, com o social, 
o pedagógico e o didático. Nesta fase, as descobertas revelam um entusias-
mo inicial, de experimentações e exaltações, e responsabilidades por estar na 
situação como professor. Paralelamente, vivenciadas com descobertas que 
permitem o professor aguentar esta fase de sobrevivência às dificuldades.

2. Estabilização: Esta fase se caracteriza como a fase da escolha da identidade 
profissional, como parte decisiva no desenvolvimento profissional, como tam-
bém para a escolha das renúncias da profissão – podendo resultar no aban-
dono da profissão. Mas também pode representar a chegada à estabilidade, 
precedido ou acompanhado pelo sentimento de competência pedagógica. 

3. Diversificação: Fase de construção do que abordar da prática docente, e 
como se portar em sala de aula. Conduz a uma fase de experimentações e 
diversificações. Nesta etapa é demonstrado um entusiasmo pela profissão e o 
comprometimento com atividades dadas coletivas, aplicadas tanto na prática 
pedagógica, quanto no desenvolvimento do trabalho junto aos demais colegas 
profissionais. 

4. Questionamento de si: Esta fase condiz ao meio da carreira, em que os 
parâmetros sociais – instituição, contexto político ou econômico, vida fami-
liar – são fatores determinantes na disposição da atuação profissional. Os 
estudos apontam diferenças sentidas entre homens e mulheres – em que, na 
perspectiva de nosso olhar, o biológico tem um peso diferenciado do social, 
porém, ambos estão relacionados por questões culturais da sociedade.

5. Serenidade e distanciamento afetivo: Nesta fase, os estudos apontam para 
uma notificação de baixo ou falta de entusiasmo para com o exercício do 
trabalho. Este, tende a tornar-se mecânico, mesmo com as diversidades tão 
presentes no ambiente escolar. A distância entre o início da carreira até o 
caminho percorrido sofre uma redução abatedora. Também fica nítida uma 
diferença na relação com os alunos, ocasionado pela diferença entre idade, 
sobrecarregando um distanciamento na relação professor-aluno.

6. Conservantismo e lamentações: Diferente da etapa anterior, esta fase de-
monstra uma serenidade, e nos atreveríamos em dizer, amadurecimento, no 
qual, o professor pode chegar aqui pelo percurso de vários caminhos. 

7. Desinvestimento: Essa última fase é marcada por um fenômeno recuador 
e de interiorização do percurso feito na carreira. Há um libertar-se das res-
ponsabilidades da carreira, sem lamentações, para se dedicar aos interesses 
próprios.
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O autor ainda faz relação temporal com o tempo de carreira, possível de ser 
relacionado à idade do sujeito. Essas fases, em nosso entendimento e discus-
sões levantadas no contexto do GEPFAPe, condizem e divergem com as fases 
vivenciadas pelos professores atuantes na realidade brasileira, dada as condi-
ções de trabalham que são alarmantes, conforme o estudo de Oliveira e Vieira 
(2012) constata sobre as condições e precariedades do trabalho docente em sete 
estados brasileiros, compreendidas como as principais causas de desistência da 
carreira – ainda no início da carreira (ROCHA, 2016). Com base na realidade do 
tempo relacionado ao plano de carreira do professor brasileiro, as marcações 
temporais não se encaixam. Hubermam apresenta uma carreira dada em cerca 
de 40 a 50 anos de tempo de serviço. Esse recorte está acima do condicionado 
ao professor da educação básica de nosso país, que compreende o período en-
tre 25 e 35 anos de atuação. Não há registro de estudos encontrados que nos 
dão aporte epistemológico sobre a relação temporal com as fases da carreira, 
que atenda às especificidades do professor brasileiro, o que abre espaço e inda-
gações para uma possível perspectiva sociológica de análise.

Entendendo que a sobrevivência se refere ao choque real das diversidades 
encontradas em sala de aula, trazendo à tona um confronto com a complexidade 
da situação profissional, que lida diretamente com o social. Paralelamente, o es-
tado de descoberta permite os professores iniciantes aguentar o estado da sobre-
vivência, por enaltecer o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por 
estar na escola na condição de professor, e a responsabilidade com que se de-
para. O período de iniciação é recorrente ao período de ligação entre a formação 
inicial e o desenvolvimento profissional, e possui características muito próprias 
(GARCIA, 1999; PAPI, 2011). A aprendizagem do tipo ensaio-erro (VAILLANT e 
MARCELO, 2012) é vivenciada com uma intensidade que consideramos exacer-
bada, e é uma das características marcantes da sobrevivência, e por um predo-
mínio do valor prático: o professor quer dar conta do ensino e aprendizagem do 
conteúdo, quando, na verdade, ele mesmo ainda está aprendendo a ensinar.

O mais alarmante dessa fase da carreira é a imitação de práticas de ensino 
dos conteúdos, de professores mais experientes, sem que o professor reflita o 
processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos como parte de uma totalidade 
e contexto na qual a comunidade escolar está inserida. A aprendizagem, tanto 
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de alunos como de professores, é reproduzida de forma acrítica. Evidenciamos 
o nosso entendimento de que a responsabilidade desse alarde não restringe sua 
responsabilidade ao professorado em si, mas também no investimento e na for-
mação e desenvolvimento profissional docente, contida em um projeto de escola.

Esse movimento inquietante do exercício pedagógico também é o mo-
mento em que os docentes começam a conhecer o cotidiano escolar, em que a 
socialização tem elementos conflituosos, importante de serem observados, por 
também ser a responsável, em nossa leitura, pelos impactos do choque de rea-
lidade e descobertas. “Nesse momento, os novos docentes interiorizam as nor-
mas, valores e condutas que caracterizam a cultura escolar na qual se integram” 
(VAILLANT e MARCELO, 2012, p. 132). Para dar continuidade a esse estudo, 
partimos do conceito de socialização como o processo que media a aquisição 
de conhecimento e as destrezas sociais (PAPI 2011; VAILLANT e MARCELO, 
2012), essenciais na organização das funções cabíveis ao exercício da docência.

Com base em Curado Silva (2012) para entender que a função social do 
professor está na premissa em trabalhar com a aprendizagem do conhecimento, 
para a formação humana, com capacidades e habilitações em dominar conteú-
dos científicos e culturais, propositivos para a sua relação e interação social e 
política.

A complexidade está detalhada no fato de que o docente iniciante ainda 
está na transição do estranhamento com as normas e símbolos, códigos cons-
truídos para estabelecer uma organização na rotina escolar e na relação profes-
sor-aluno, e que só vão sendo familiarizadas pouco a pouco. O complexo está 
nesse familiarizar-se pouco a pouco: da mesma forma que lançamos questiona-
mentos sobre o professor imitar práticas, num molde de reprodução, sem estra-
nhar, refletir e percebê-las de formas críticas (o que não significa dispensar ou 
rejeitar o que se aprende com os colegas que tem mais tempo de carreira), em 
um movimento ligado à práxis. 

Essa relação da reprodução do fazer pedagógico se revela como um fe-
nômeno objetivo-subjetivo, em que há fatores das relações sociais no cotidiano 
escolar. Cabem questionamentos para entender que, muito mais relevante do 
que responder o que estão fazendo, é compreender porque a imitação sem uma 
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reflexão: seria por insegurança sobre o como ensinar, ou ainda para evitar con-
frontos epistemológicos e metodológicos de um projeto de escola que se defen-
da, por exemplo. 

Esses processos se emaranham ainda, nas funções com que o profes-
sor tem que exercer, e as tarefas que tem que cumprir (VAILLANT, MARCELO, 
2012), com as mesmas responsabilidades e com a mesma carga horária que do-
centes mais experientes, e ainda subjugados a condições de turmas enredadas 
com dificuldades variadas. Variantes que se revelam para nós como parte dos 
fenômenos objetivos que intensificam a fase inicial da carreira. Aos docentes ini-
ciantes, estão incumbidas, na maioria dos casos, a prova de fogo de trabalhar em 
instituições escolares mais complexas, e em condições e horários descartados 
para os que têm mais tempo de carreira. Essas eloquências geram um alto custo 
social e político para a classe trabalhadora e que frequenta a escola pública.

Devido às especificidades desta fase, sobretudo das sobrevivências e des-
cobertas, a iniciação à docência tem sido tratada com cautela para a constitui-
ção basilar na configuração das ações profissionais e para a permanência do 
profissional na docência, em diversos países da Europa, estabelecendo-se um 
apoio diferenciado ao professor iniciante, assumindo que nesse período há “uma 
aproximação tanto de fatores pessoais quanto de fatores e aspectos profissio-
nais, estruturais e organizacionais com os quais se defronta o professor” (PAPI e 
MARTINS, 2010). 

Em geral, esses países oferecem medidas formais de introdução, orienta-
ção, assessoriamente e adaptação gradual. Papi (2011), por exemplo, destaca 
que em Portugal há um apoio ofertado por um professor titular com formação 
específica, de perfil similar ao do ingressante, trabalhando no plano didático e 
científico, demandando contribuição para uma educação de qualidade. 

A EMPIRIA DAS PESQUISAS BRASILEIRAS SOBRE PROFESSORES 
INICIANTES NO BRASIL: REVISÃO LITERÁRIA

A partir dos dados sistematizados, apresentados por etapas, elaboramos 
a seguir um comparativo geral, expondo uma análise em cima de categorias de 
análise reveladas a partir dos dados obtidos, no qual totalizamos 30 pesquisas no 
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banco de dados do IBICT, 58 entre os anais dos eventos selecionados; e 39 ar-
tigos publicados nos periódicos Qualis A e B, tangenciando 127 pesquisas sobre 
o professor no início de carreira. O período de recorte temporal para esta busca 
se deu entre os anos de 2000-2014. 

Entre as pesquisas, percebemos um maior interesse pela categoria do 
exercício profissional, que em linhas gerais, os 46 trabalhos localizados tratam 
da aprendizagem da docência, desenvolvimento profissional, saberes docentes, 
prática docente, experiências, descobertas, dificuldades e desafios e de necessi-
dades formativas da inicialização à carreira docente. As pesquisas apontam para 
uma formação e uma prática de modo particularmente subjetivo ao professor, 
o que nos permite perceber que a totalidade das imersões objetivas as quais a 
profissão docente está submetida, e revelada pelos questionamentos a partir da 
teoria exposta até aqui, nos permitindo questionar sobre a realização de uma 
análise presa à aparência centrada na prática do exercício profissional, no coti-
diano escolar.

Há também um grande interesse manifestado nas 27 pesquisas que tratam 
do professor iniciante das licenciaturas de áreas específicas, trazendo um grande 
apontamento a falhas na formação pedagógica, básica para o exercício profissio-
nal, que se relacionam a abordagem as 46 investigações citadas na categoria do 
exercício profissional. 

Outros 16 trabalhos apontam iniciativas brasileiras de programas de ini-
ciação à docência, permitindo fazer um apanhado geral sobre a necessidade de 
haver uma política pública que se preocupe com o desenvolvimento profissional 
docente e a passagem da formação inicial para o início na carreira. Nove traba-
lhos tratam da socialização escolar, estabelecendo questionamentos relaciona-
dos à parceria e hierarquias imbricadas nas escolas, e pesando a cultura escolar, 
para os impactos positivos e negativos ao início à carreira docente. Outros nove 
trabalhos relatam uma revisão de literatura sobre as pesquisas levantadas so-
bre a nossa temática, em diversas fontes de pesquisas, com recortes temporais 
diferenciados. Há cinco trabalhos que tratam sobre a constituição da profissio-
nalidade, de um modo particularmente ligado ao exercício profissional cotidiano, 
também, sob a análise da subjetividade, escanteando a totalidade da profissão 
docente. Em contrapartida, apenas um trabalho enfoca na identidade profissio-
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nal, do professor, partindo do sujeito iniciante na carreira, como objeto do estudo. 

Há quatro pesquisas vão tratar especificamente das necessidades forma-
tivas do professor iniciante, também sob o foco e a ótica da prática docente. 
Três pesquisas vão abordar a condição de trabalho, levantando questionamentos 
importantes sob quais circunstâncias os professores iniciam na profissão, e por 
isso, as dificuldades e choque de realidade que enfrentam nessa fase. Outras 
três pesquisas vão discutir as representações sociais do que é ser professor, tra-
balhando como foco no professor iniciante, e os conceitos estabelecidos sobre a 
profissão: aqui, os termos vocacionados à docência e a subjetividade aparecem, 
ignorando a totalidade, e a perspectiva de que o sujeito torna-se professor. 

No “Gráfico 01: Quantidade de publicações sobre professor iniciante por catego-
ria.”, sistematizamos essa análise geral das categorias as quais as pesquisas se 
apresentam, permitindo uma melhor visualização do que as pesquisas tratam em 
seus trabalhos, revelando um comparativo qualitativo e quantitativo.

Gráfico  1 -  Quantidade de publicações sobre professor iniciante por categoria.

Fonte: GEPFAPe. Organização: ROCHA, 2016.

Entre os artigos publicados nos periódicos e em anais de eventos, fazendo 
uma sistematização simples por busca de palavras-chave, percebemos que dos 
96 trabalhos publicados nessas duas fontes de pesquisa, 46 trabalhos pertencem 
aos mesmos autores. Dentre estes pesquisadores, apenas um deles é citado 
como autor de uma das dissertações.

Quando nos atentamos para as instituições descobrimos um quantitativo 
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de 57 instituições que tem estudado a temática, sendo a grande maioria concen-
trada na região Sudeste, representando 59,41%, dentre as quais, 13 instituições 
são do estado de São Paulo. Outras cinco no Rio de Janeiro e Minas Gerais, e 
uma no estado do Espírito Santo. Em seguida, a Região Sul traz um quantitativo 
representado em 32,97%, divididos em sete instituições no Paraná, seis em San-
ta Catarina e cinco no Rio Grande do Sul. 

A região Centro-Oeste com o uma porcentagem de 11,88%, revela um me-
nor número de instituições envolvidas, sendo três no Mato Grosso do Sul, uma no 
Mato Grosso, uma no Distrito Federal e uma no Goiás. A região Nordeste tem um 
menor quantitativo de pesquisas publicadas, com percentual de 6,32%, entre três 
instituições na Bahia, duas no Piauí e uma em Pernambuco. Nenhuma pesquisa 
foi referida a uma instituição localizada no norte do país.

Gráfico  2 - Quantidade de publicações sobre professor iniciante por região 

Fonte: GEPFAPe. Organização: ROCHA, 2016.

Sobre os enfoques metodológicas, o “Gráfico 3: Quantidade de publicações 
sobre professor iniciante por abordagens e modalidades” permite visualizar a sín-
tese dos caminhos metodológicos escolhidos para tratar sobre o objeto de estudo 
e os objetivos traçados: 50 pesquisas utilizam de uma base qualitativa, sendo 
que uma assume a base qualitativa e quantitativa. E ainda, 24 se embasam em 
estudos narrativos, 14 utilizam da (auto)biografia, 11 de estudos de caso, seis da 
metodologia de pesquisa formativa, cinco da descritivo-analítica, cinco da inter-
pretativa, cinco da pesquisa-ação, três da exploratória, três de história de vida, 
três da investigativa, duas da etnografia, uma faz estudo comparativo, um estudo 
teórico. Ainda encontramos duas pesquisas que utilizam o survey, 16 que reali-
zam uma revisão bibliográfica, e 24 não assumem a abordagem da investigação. 
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Gráfico 3 - Quantidade de publicações sobre professor iniciante por abordagens 
e modalidades

Fonte: GEPFAPe. Organização: ROCHA, 2016.

Sobre os instrumentos de pesquisa utilizados, conforme demonstrado no 
“Quadro 2: Instrumentos de Pesquisa”, percebemos a utilização, em sua maior 
parte, da entrevista em 56 pesquisas, seguida de 30 estudos que utilizam do 
questionário, e 27 de diário de campo ou escritos individuais como similares, 18 
trabalhos utilizam da observação, 11 de grupos de diálogo ou pesquisa, ou téc-
nicas similares, nove realizam pesquisa documental, seis do grupo focal e duas 
de rodas de conversa. Uma pesquisa não esclarece qual o instrumento utilizado 
para a investigação.

Gráfico 4 - Quantidade de publicações sobre professor iniciante por instrumentos 
de pesquisa

Fonte: GEPFAPe. Organização: ROCHA, 2016.

Entre os principais autores e estudiosos referenciados nas pesquisas le-
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vantadas para fundamentar o desenvolvimento profissional docente e a apren-
dizagem da docência no início da carreira, percebemos uma grande utilização 
de estudos de António Nóvoa, Bernadete Gatti, Carlos Marcelo García, Donald 
Shön, José Carlos Libâneo, Kenneth Zeichner, Lee Shulman, Maurice Tardif e Mi-
chael Huberman. Classificados em um segundo grupo, de menos utilizados que 
os autores já citados, identificamos Bernard Charlot, Helena de Freitas, Henry 
Giroux, Iria Brzezinski, Lev Semenovitch Vigotski, Luiz Carlos de Freitas, Miguel 
Arroyo, Paulo Freire, Selma Garrido Pimenta e Vera Maria Candau.

ALGUMAS LACUNAS E CONSIDERAÇÕES PARA O DEBATE

A partir do conhecimento proporcionado nesta revisão literária, a empiria 
das pesquisas brasileiras sobre a temática do professor iniciante não traz ne-
nhuma investigação que se debruce em entender diversas lacunas sobre o início 
da carreira, alocando o trabalho docente enquanto categoria analítica, tornando 
nosso desafio maior, em apanhar as mediações que compõe o nosso objeto de 
estudo, mas que permite nos orientar, reconhecendo que há uma produção de 
conhecimento acumulada. A incipiência de pesquisas que façam um trabalho em 
cima de um programa de recepção dos professores iniciantes na carreira, por 
exemplo, e de uma política pública em evidência, confirma o não investimento de 
ações políticas-pedagógicas para os profissionais do trabalho docente, especial-
mente, os que ingressam no magistério público.

As ações de inserção profissional, mencionados por Papi (2011) em países 
europeus, são programas intencionados com as atividades pontuais dos profes-
sores, e que podem ser levadas, a sua oferta, em diversas escolas que recebem 
esses profissionais para a entrada na carreira. Porém, partindo dos estudos re-
ferenciados em Papi (2011) e Vaillant e Marcelo (2012), esses programas, no 
geral, conseguem cumprir a função burocrática do receber esses professores ini-
ciantes, mas não contribuem para criar a identidade profissional, essencial para 
o exercício profissional pedagógico, e pelo discernimento quanto às políticas de 
valorização à carreira e condições de trabalho, tão impactantes ao cotidiano es-
colar. O próprio fato de haver incipiência de programas de inserção na carreira, 
que não contribua para a formação da identidade, poderá acarretar impacto e 
influenciar na própria construção de um projeto de escola por estes docentes, na 
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fase inicial da profissão e contribuir para a desistência da carreira.

A passividade quanto às fragilidades nas ações de inserção do profissional 
à carreira podem acarretar no abandono do conhecimento obtido na formação 
inicial. O que, em nossa opinião, contribuem para uma formação docente subje-
tiva, fragmentada das relações dialéticas de subjetividade-objetividade, intencio-
nando para uma formação em serviço; e com foco na epistemologia da prática 
condicionante a um fazer reprodutor de conhecimento e que rompe com o prin-
cípio de que o professor é, se não, o profissional que lida com a aprendizagem 
da produção de conhecimento, e, portanto, produtor do seu objeto de trabalho. 
Essas consequências agravam no afastamento tangenciado da escola de educa-
ção básica com as universidades.

Além do que, não se atentar as especificidades dos problemas relaciona-
dos à fase de início da carreira, pode acarretar no abandono da carreira, ou mes-
mo na desistência da profissão, mesmo em exercício, e impactando na confiança 
das próprias competências e saberes adquiridos, gerando um ressentir na rela-
ção professor-aluno. Ou seja, as escolhas futuras dos professores, ao longo do 
desenvolvimento profissional, estão diretamente ligadas aos impactos sofridos e 
vivenciados nesta primeira fase. 

Chamamos a atenção para o fato de que a omissão quanto a posiciona-
mentos concretos quanto à realidade da condição de trabalho, ocasionam na 
ampliação das responsabilidades docentes, da jornada de trabalho sem reajus-
tes e da intensificação do trabalho, reforçando a condição da proletarização da 
categoria do professorado, além de causar uma objetividade no desinteresse e 
na desistência da profissão (KUENZER; CALDAS, 2009; OLIVEIRA, 2004). 

É preciso entender o trabalho como instância ontológica, e, evidenciar, que 
é essa ontologia do ser social em determinadas condições históricas relaciona-se 
diretamente como parte da formação da classe, uma característica propiciadora 
para a consciência de classe e das pressões insanas lançadas sobre o trabalho 
do professorado. Nesse sentido a produção de conhecimento e a pesquisa como 
parte do trabalho ontológico dos sujeitos professores não podem se prender ao 
imediato (MORAES; TORRIGLIA, 2003), o que cabe posturas de resistência e 
militância.
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 Exemplificando no campo da educação, como o trabalho do professor, o 
produto final que o capitalismo espera é uma mão de obra qualificada para o seu 
“uso”, por vias baratas. Não se investe na formação e na carreira dos professores 
da educação básica como uma formação contínua que deve acompanhar seu 
tempo, centrada na formação humana e humanizadora.

Essas relações condicionam ao trabalho docente – produtor de conheci-
mento – a limitação de seu trabalho. No capitalismo, tudo carece estar mantido 
em relações de controle, para que sua ordem mercantilista se mantenha forte. 
Assim, também se limita sua formação e sua condição de atuar. E por isto, desta 
lacuna ocasionada a partir da pouca ou quase nula discussão do trabalho do-
cente enquanto categoria se abre um leque para outras novas compreensões e 
apreensões possibilitadora de uma formação de professores iniciantes fortaleci-
da por um projeto que permita concretizar a unicidade da teoria-prática.
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INTRODUÇÃO
 

Docência e decência: duas palavras que, embora sejam semelhantes em 
seus aspectos gráficos e fonéticos, são constantemente ressignificadas e, uma 
vez inseridas em contextos culturais diversos, podem exercer papeis diferencia-
dos e até mesmo antagônicos. A atividade docente não implica, necessariamen-
te, uma atividade decente, conforme o senso comum do segundo termo; decên-
cia, por sua vez, não significa, per se, uma atitude boa e justa, posto que o mero 
seguimento das regras morais de uma determinada sociedade não implica que 
tais normativas sejam realmente garantidoras de virtuosidade. 

Para muitos talvez seja decente ser polido, mas uma pessoa polida pode 
não ser virtuosa simplesmente pelo fato de seguir as orientações morais de um 
determinado lugar. Não há relação automática entre seguir determinadas regras 
e ser virtuoso. Se tais normas forem injustas não seremos justos simplesmente 
por obedecê-las. Problematizamos, então, sobre a possibilidade e os meios ne-
cessários para a efetivação do ambiente escolar como um espaço virtuoso de 
experiência e diálogo cultural, transpondo o limite da mera polidez e da prática 
preconceituosa da aculturação.

De início, ressaltamos que, embora o conceito de decência possa se res-
tringir mais ao campo da Filosofia do Direito, é possível aplicá-lo às discussões 
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no campo da Filosofia e da Sociologia da Educação sem prejuízo conceitual, pois 
o mesmo se refere à crítica a modelos sociais e morais que violam e degradam 
os direitos humanos e submetem as pessoas à humilhação. Destaca-se neste 
trabalho, sobretudo, a dimensão humanística do conceito, em conformidade ao 
aceno reflexivo de Bentes (2010): 

Tornam-se, destarte, inimigos da sociedade decente todas as instituições 
– e seus atores sociais e políticos representativos – que submetem os 
homens a tratamentos iníquos e desumanos, desfigurando-lhes a feição 
humana, radicada fundamentalmente no respeito mútuo e na dignidade 
da pessoa humana. Sobretudo constitui uma violação da condição de 
liberdade própria do ser humano (BENTES, 2010, p. 323).

E a docência? Na mesma linha reflexiva, dizer que uma pessoa é “bem 
educada” e desprender artifícios pedagógicos para bem educar alguém também 
não nos garante uma vida virtuosa. Não é possível ser polido, mas também um 
cafajeste ao mesmo tempo? (COMTE-SPONVILLE, 2009) Não é possível ser 
decente, conforme determinado padrão cultural, mas também ser indecente, con-
forme outro? Não é possível que a atividade docente de um determinado profes-
sor seja decente e indecente ao mesmo tempo, dependendo do ponto de vista 
moral sob o qual é vista? A história da humanidade, com suas peculiaridades e 
contradições, parece indicar-nos que sim. Basta lembrar da esperança libertado-
ra depositada na razão ao longo da Idade Moderna e dos crimes que foram co-
metidos em nome desta mesma razão, frequentemente instrumentalizada pelos 
“donos do poder”.

Deparamo-nos, então, com um problema contemporâneo consideravelmen-
te intrigante: como lidar com o elemento “cultura” dentro da ambiência educacio-
nal, a fim de que a educação seja, de fato, uma saudável realidade de aprendiza-
do e um honesto laboratório cultural? Tal problema não possui respostas fáceis 
e nem é nossa pretensão aqui apresentar alguma mais definitiva. Entretanto, 
ensaiaremos reflexões que poderão se tornar indicativas de caminhos para o 
planejamento pedagógico e para a relação da escola com o seu meio e os seus 
membros.

Deste modo, o presente capítulo, em sua primeira parte, refletirá sobre o 
constante clima de desconfiança e de controle que paira sobre o campo educa-
cional, especialmente no que tange às capacidades morais e intelectuais dos 
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estudantes, fundamentado nas contribuições foucaultianas, baumanianas e mon-
taigneanas, bem como relacionando os recortes de pensamento destes autores. 
Na sua segunda parte, este trabalho se propõe a trazer contribuições para pen-
sarmos a necessidade e a possibilidade de efetivação do campo escolar como 
um laboratório cultural saudável e decente, a serviço do autoconhecimento e de 
uma visão de ser humano em constante processo de emancipação e de amadu-
recimento da alteridade respeitosa. Será fortalecida a crítica contra mecanismos 
de manipulação interpretativa e de impedimento da autonomia pensante dos dis-
centes9.

O itinerário metodológico aqui adotado é o da pesquisa de procedimento bi-
bliográfico, cujo desenvolvimento se dá “a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, 
artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). A abordagem 
e a condução das discussões são de cunho qualitativo, procurando discutir con-
ceitos e ideias cujas interferências na educação consideramos significativamente 
contemporâneas, seja do ponto de vista negativo – quando inibem o desenvolvi-
mento do pensamento crítico dos sujeitos educacionais – seja do ponto de vista 
positivo – quando promovem a criticidade sob o lume de uma prática pedagógica 
humanizada e consciente. Quanto às suas técnicas procedimentais, esse texto é 
eminentemente exploratório, procurando apontar, levantar, identificar e refletir so-
bre elementos centrais do processo de construção da cultura e da identidade hu-
mana no que se refere à raiz e à presença de referenciais pedantes, dogmáticos 
e desumanos no decorrer de nosso fazer pedagógico-educacional, sobretudo a 
partir do advento da Modernidade e, posteriormente, da Contemporaneidade.

Nesse sentido, tenham a leitora e o leitor a consciência de que o capítulo 
que ora têm em mãos se insere especialmente na perspectiva reflexiva da Filoso-
fia da Educação – além do indispensável diálogo com os campos da História e da 
Sociologia da Educação – problematizando, questionando e mesmo construindo 
certas hermenêuticas e conceitos, para, por meio deles, nos aproximarmos de 
determinados fatos históricos da educação que causam incômodo – conforme já 
acenado – e estabelecer certa leitura crítica sobre o processo formador de nossa 

9  Uma versão preliminar das discussões desse capítulo foi publicada nos anais da 12ª 
Reunião da ANPEd Sudeste, ocorrida de 10 a 13 de julho de 2016 em Vitória/ES. Agradeço ao 
João Gabriel Rodrigues e Figueiredo pelas contribuições naquela ocasião.
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intelectualidade educacional, cuja responsabilidade singular de condução repou-
sa na docência. Tomamos o devido cuidado para não cairmos em subjetivismo 
nas reflexões, mas também evitamos um objetivismo exacerbado que pode, à 
sua maneira, produzir certo pedantismo e falta de autonomia no ajuizamento dos 
dados pelo pesquisador – situações que também são alvos de ataques aqui.

O objetivo geral, portanto, é levantar reflexões acerca da importância cen-
tral da atividade docente no combate ao abafamento cultural que determinados 
modelos pedagógicos produzem em seus ambientes, bem como apontar cami-
nhos para a promoção de uma experiência fecunda do fenômeno da cultura e da 
própria natureza humana através da educação.

O ESPECTRO DA DESCONFIANÇA E DO CONTROLE ALHEIO NA 
EDUCAÇÃO

Muito se diz acerca do papel de formação cultural da escola e da educa-
ção de modo geral. Entretanto, o conceito de cultura não é unívoco, com sig-
nificados que vão desde a ideia de conhecimento e erudição, de intervenção e 
transformação consciente da natureza, ao complexo campo das mais variadas 
manifestações culturais (sociais, linguísticas, interpretativas da realidade etc.). 
Dentre essas últimas, tem sido marcante na história da humanidade o chamado 
processo de aculturação, que marginaliza e subjuga culturas distintas em nome 
daquelas que são vistas como mais elevadas e/ou evoluídas. Frequentemente, 
sob a justificativa econômica e política de um determinado bloco social, povos 
inteiros são sistematicamente atacados e oprimidos em suas manifestações exis-
tenciais próprias, sendo vistos como atrasados e, assim, necessitados da ilumi-
nação ad extra de quem se autointitula capaz de iluminar os outros e de elevar 
o padrão cultural alheio. A educação, não obstante, muito esteve a serviço de 
modelos opressores, disseminando ideologias diversas e cativando mentalida-
des para que contribuam, à sua maneira, para a perpetuação de um determinado 
status social. 

É preciso considerar que, por meio da educação, recebemos padrões 
culturais, mas também podemos adquirir meios de transformá-los, reforçá-los e 
negá-los. Necessariamente, a recepção não é – ou não deve ser – passiva ad 
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aeternum, mas é inegável que houve – e ainda há – movimentos de perpetuação 
da passividade dos estudantes, vistos exatamente como a-lunos necessitados da 
luz alheia, o que contribui para mantê-los presos ideologicamente aos padrões 
que lhes foram transmitidos e impostos. Com frequência, parece que se educa 
mais para a obediência e não tanto para o exercício do pensamento autônomo 
e em constante emancipação, enchendo o espaço pedagógico de burocracias 
e mecanismos de controles. Não aleatoriamente, Foucault (2004) percebeu o 
quanto a educação foi sendo institucionalizada ao longo da história da humani-
dade, especialmente a partir de meados da Idade Moderna e, como instituição, 
foi embrenhando-se de vigilância e de semelhanças prisionais:

A “observação” prolonga naturalmente uma justiça invadida pelos mé-
todos disciplinares e pelos processos de exame. Acaso devemos nos 
admirar que a prisão celular, com suas cronologias marcadas, seu tra-
balho obrigatório, suas instâncias de vigilância e de notação, com seus 
mestres de normalidade, que retomam e multiplicam as funções do juiz, 
se tenha tornado o instrumento moderno da penalidade? Devemos ainda 
nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, 
com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões? 
(FOUCAULT, 2004, p. 187).

Note-se que, no início da citação acima, Foucault fala em “justiça invadida 
pelos métodos disciplinares e pelos processos de exame”. Daqui se pode de-
preender a complexidade deste problema educacional contemporâneo: ora, onde 
fica ou para onde vai a liberdade de julgamento do indivíduo? Os métodos edu-
cativos, semelhantes aos mais diversos mecanismos de controle, ficam, assim, 
marcadamente caracterizados por uma desconfiança das habilidades morais dos 
sujeitos, vigorando-se uma antropologia vinculada a uma pedagogia impositiva 
de valores, a partir das quais parece ser melhor, de fato, educar disciplinarmen-
te, impondo regras, valores, condutas e interpretações oficiais, do que formar 
criticamente para o exercício autônomo do pensamento. Parece haver uma or-
dem social culturalmente construída que se sobrepõe – e se impõe – à natureza 
humana, vista ainda como tendenciosamente concupiscente e egoísta. Neste 
cenário, os métodos disciplinares acabam organizando um “espaço analítico”, 
como disse Foucault (2004, p. 123), onde os “processos de exame” se tornam 
meios especiais de atribuição de valor, de função e de lugar social daqueles que 
são examinados.

Pode-se perceber aqui uma contradição ideológica na história do pensa-
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mento e na filosofia da educação. O modelo pedagógico renascentista e seu 
humanismo e, posteriormente, o racionalismo científico da modernidade prome-
teram uma nova era de liberdade ontológica e de eficácia metodológica ao ser 
humano, à guisa de dissipar definitivamente as chamadas “trevas” da Idade Mé-
dia. Por muitas vezes o período medieval fora acusado de pessimista em rela-
ção à natureza do homem, vendo-o como tendente em demasia ao pecado e ao 
egoísmo, mas os modelos pedagógicos e morais que surgiram posteriormente 
parecem não ter sido nada libertadores. O filósofo francês Michel de Montaigne, 
que viveu no cenário do Renascimento quinhentista, frequentemente acusou o 
modelo pedagógico do seu tempo de pedante, em que o que menos se via era 
uma educação que preparava para o exercício do pensamento livre:

Cuidamos das opiniões e do saber alheios e pronto; é preciso torná-los 
nossos. Nisso nos parecemos com quem, necessitando de lume, o fos-
se pedir ao vizinho e dando lá com um esplêndido braseiro ficasse a se 
aquecer sem pensar em levar um pouco para casa. Que adianta ter a 
barriga cheia de comida se não a digerimos? Se não a assimilamos, se 
não nos fortalece e faz crescer! [...] Tanto nos apoiamos nos outros que 
acabamos por perder as forças. Quero fortalecer-me contra o temor da 
morte? Recorro a Sêneca. Tenho a intenção de arranjar consolo para 
mim e para os outros? Vou a Cícero. Entretanto, tudo houvera tirado 
de mim mesmo se a tanto me tivessem acostumado. Não aprecio 
esse saber relativo e que mendigamos. Ainda que possamos ser sábios 
com o saber alheio não seremos avisados senão com a própria sabe-
doria: “detesto o sábio que não é sábio por si próprio”10 (MONTAIGNE, 
1987, p. 71. Grifos nossos).

Ora, não deveria um modelo que se pretende libertador dar aos seus in-
terlocutores condições efetivas de agirem por si mesmos, dando-lhes acesso às 
diversidades e aos conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, 
mas sem lhes amarrar nestes paradigmas? O modelo humanista criticado por 
Montaigne não parece ter se imbuído, conforme nos acena o filósofo, dos erros 
principais que eram alvos de suas próprias críticas? Ou seja, o pessimismo e a 
desconfiança em relação à natureza humana que supostamente os medievais 
desenvolveram não continuaram se desenvolvendo de algum modo na Idade 
Moderna e ainda se desenvolvem contemporaneamente?

Há quem diga que o que houve, na verdade, foi uma mudança gradativa, 
apoiando-se na ideia de que as transformações culturais acontecem lentamente. 

10  Montaigne citando Eurípedes.
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Entretanto, esperança e confiança análoga na razão também se produziu em 
tempos iluministas, entre os séculos XVII e XVIII, mas o que se viu foi uma conti-
nuidade, de algum modo, da desconfiança em relação à natureza humana, man-
tendo-se a tentativa de controle geral ideológico por parte de grupos ainda restri-
tos. Além do mais, se tal esperança tivesse se realizado, por que ainda haveria 
razões para que a história da humanidade fortalecesse sempre mais modelos de 
vigilância, controle e punição, conforme exorta-nos a análise foucaultiana? 

Houve, de fato, uma superação da organização religiosa e teocêntrica da 
realidade social – o que também chamamos de organização eclesiocêntrica, com 
foco no catolicismo – com o advento do antropocentrismo renascentista. Entre-
tanto, nos opomos à ideia de que tal superação tenha significado, per se, eman-
cipação, autonomia e decência. Bauman (2006) nos ajuda a pensar o fato de 
que parece ter acontecido realmente na modernidade um rearranjo racional de 
convivência, mas que manteve o padronismo moral em vigor no Medievo:

Pode-se dizer que, embora a condição existencial dos homens e das 
mulheres sob as condições da vida moderna fossem muito diferentes do 
que era antes, a velha pressuposição – de que a vontade livre se expres-
sa apenas em escolhas erradas, que a liberdade, se não monitorada, 
sempre verga para a licensiosidade e assim é, ou pode-se tornar, inimiga 
do bem – continuou a dominar mentes de filósofos e práticas de legis-
ladores. Foi a presunção tácita, mas quase sem exceção, do moderno 
pensamento ético e da prática por ele recomendada, de que indivíduos 
livres (e, situados nas modernas condições, só poderiam ser livres) de-
viam ser prevenidos de usar sua liberdade para fazer o mal. E não se 
admira. Quando vista “desde o alto” pelos responsáveis pelo “curso da 
sociedade”, pelos guardas do “bem comum”, a liberdade do indivíduo 
devia preocupar o observador; ela é suspeita desde o início, pela simples 
imprevisibilidade de suas consequências, de ser de fato constante fonte 
de instabilidade, elemento de caos que se deve refrear para assegurar e 
manter a ordem. [...] Nessa visão [do alto], para assegurar que indivíduos 
livres fizessem o que é reto, alguma forma de coação tinha que entrar em 
jogo. (BAUMAN, 2006, p.11-12).

Percebem-se resquícios também no presente do aspecto da ideologia jesuí-
tica aristotélico-tomista que enxergava a educação como meio de “reeducação da 
natureza” humana, de uma natureza vista como “decaída” e, consequentemente, 
geradora de uma cultura decadente; “a educação deveria ‘tornar mais homem’” 
(FARIA, 2010, p. 65). Ainda que a escola laica contemporânea não esteja mais 
com um discurso permeado pela noção de “pecado”, a visão de desconfiança 
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dirigida sobre um suposto ser humano decaído que precisa ser “corrigido” parece 
que insiste em se fazer presente quase que com a mesma intensidade. Aliás, 
levantamos a questão de se não seria essa uma característica muito presente na 
história da educação: o “sonho” de correção moral do ser humano, tendo em vista 
uma ação sócio-política “adequada” do mesmo.

Em aproximação com a visão foucaultiana sobre o panoptismo11, bem como 
com o incômodo montaigneano acerca do controle pedante das habilidades do 
indivíduo12, a perspicácia irônica de Bauman fala sobre a ampla divulgação da 
sobreposição da sociedade ao indivíduo ocorrida na Idade Moderna, bem como 
da construção do bem-estar comum da modernidade ter sido feita sobre o ali-
cerce da desconfiança, não podendo este [bem-estar comum] ser deixado “aos 
cuidados dos impulsos morais [e naturais] de seus residentes” (2006, p. 77), mas 
sim devendo ser administrado:

Poderes sociais, como alquimistas medievais, podem transubstanciar a 
matéria-prima das inclinações naturais no ouro puro das intenções mo-
rais; mas diversamente do caso do alquimista, o ouro que se sedimenta 
no cadinho socialmente melhorado é o único ouro moral que se pode 
encontrar em todo o universo; não há nenhuma moralidade fora das pa-
redes da gruta do alquimista chamada sociedade. Jeremy Benthan, tal-
vez mais do que qualquer outro pensador responsável pela agenda da 
moderna filosofia ética, acreditava – fiel à inspiração de Hobbes – que 
“os seres humanos têm ... deficiência de altruísmo e por isso precisam da 
ameaça de coerção para encorajá-los a buscar os interesses da maioria 
antes que os próprios”. [...] Não poderia haver nenhuma moralidade sem 
princípios morais, como nenhum ato poderia ser moral a não ser que sig-
nificasse agir segundo um princípio. (BAUMAN, 2006, p. 77-78).

E, acrescentamos, segundo um princípio mais externo que interno ao su-
jeito.

Ora, a atividade docente, se não estiver criticamente atenta aos diversos 
modelos de (in)decência cultural que se vigoram e se veiculam em nossos cená-
rios pedagógicos, correrá o risco de perpetuar modelos educativos marcadamen-
te desconfiados das habilidades e competências autônomas dos seus estudan-
tes. E não adiantará mudar a disposição das carteiras de fileiras para círculos13, 
nem propor leitura de textos super interessantes, se não se criar espaço efetivo 

11  Capítulo III da Terceira Parte da obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault. 
12  Capítulo XXV do Livro I da obra Ensaios, de Michel de Montaigne.
13  Sobre este assunto, ver GORE, 1994, p. 9-20. 
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para a dúvida, para a criticidade honesta, para o exercício livre do pensamento, 
para as livres interpretações dos estudantes. Isso não pressupõe um relativismo 
do ensino, mas um exercitar metódico que passa especialmente pela capacidade 
de diálogo honesto entre docentes e discentes, debatendo ideias e hermenêuti-
cas conflitantes de modo respeitoso, sem imposições interpretativas dogmáticas. 
Por outro lado, é importante reavaliar os métodos avaliativos e os “exames”, pois 
modelos que exigem ao estudante decorar conceitos e desenvolver uma philia 
por gabaritos perdem espaços neste cenário. A exortação montaigneana a seguir 
é basilar em relação a isso:

Tudo se submeterá ao exame do aluno e nada se lhe enfiará na cabeça 
por simples autoridade e crédito. Que nenhum princípio, de Aristóteles, 
dos estóicos ou dos epicuristas, seja seu princípio. Apresentem-se-lhe 
todos em sua diversidade e que ele escolha se puder. E se não puder 
fique na dúvida, pois só os loucos têm certeza absoluta em sua opinião. 
(MONTAIGNE, 1987, p. 77-78).

Segundo acena a filosofia da educação de Montaigne, o estudante não 
deve apenas ser avaliado e examinado por uma autoridade externa; o modelo 
de educação que se presta ao serviço de promover uma emancipação constante 
deve possibilitar que o discente também seja um examinador honesto de si mes-
mo, e não apenas que guarde na memória aquilo que lhe é imposto para guardar. 
Aliás, podemos nos perguntar sobre qual é a garantia de que o professor possui, 
de fato, autoridade suficiente para “interpretar corretamente” a sentença de al-
gum pensador, ou a moral de um texto, ou a intenção de um autor, ou a validade 
de alguma epistemologia. Sua formação acadêmica, por si, parece não lhe ga-
rantir isso, por mais objetiva que possa ser. Primeiro, porque não há garantias de 
que o professor, em seu processo formativo, tenha assimilado corretamente tudo 
que lhe foi apresentado para aprender; segundo, porque os docentes de seu cur-
so não lhe podem garantir também completa compreensão do que é ensinado; 
terceiro, porque a construção do conhecimento humano, ao que tudo indica, não 
é marcada apenas por objetividades acadêmicas, e a própria natureza subjetiva 
dos entes envolvidos no processo formativo faz com que os saberes construídos 
historicamente pelos homens sejam consideravelmente inacabados. “O inespe-
rado existe à nossa frente, invisível, com o potencial de transformar nossa visão 
de mundo. O mapa do que chamamos de realidade é um mosaico de ideias em 
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constante transformação” (GLEISER, 2015, p. 329).

Assim sendo, o que se impõe é a necessidade de uma redescoberta e de 
um realocar do papel pedagógico da dúvida, em uma perspectiva positiva do 
ceticismo, o que não nos remete a uma desconfiança propriamente pessimista 
no ser humano, mas, pelo contrário, a uma desconfiança lúcida, a fim de que o 
homem continue, mais tranquilamente, na busca pela sabedoria e pelo sentido 
de sua existência, não confiando cega e totalmente nos conhecimentos que já 
tenha adquirido nem nos de outrem. 

O ceticismo na educação é de um auxílio singular, especialmente porque 
não nos permite acomodar nos pontos em que já chegamos, mantendo o 
espírito investigativo em movimento. [...] O que se vê esboçar, portanto, é 
uma educação de experiências, amiga do mundo, andarilha, ainda que a 
sua marcha pareça acelerar ou desacelerar em determinadas ocasiões. 
E a maior das experiências a proporcionar é a aventura de adentrar no 
universo do próprio pensar, aprendendo a julgar os fenômenos por meio 
do movimento constante e da plasticidade de nossa racionalidade (MES-
SIAS, 2017, p. 152-153).

Deste modo, essa ressignificação do papel da dúvida e da desconfiança 
poderá operar uma considerável alteração no quadro educacional contemporâ-
neo, a partir da qual não somente o discente é visto com ressalvas, mas todo o 
processo de conhecimento humano e o próprio ser humano, no sentido de pro-
mover “um modelo educacional marcadamente investigativo e não resolutivo, em 
que o exercício autônomo da própria capacidade de julgar do aluno se torna um 
objetivo crucial a ser atingido” (MESSIAS, 2017, p. 143).

3 DOCÊNCIA, DECÊNCIA E LABORATÓRIO CULTURAL

Contentar-se é sinal de falta de fôlego ou de lassidão. Nenhum espírito 
generoso se detém por si mesmo, antes vai sempre para diante e além 
de suas forças. [...] Interpretar as interpretações dá mais trabalho do que 
interpretar a própria coisa, mas escrevemos mais livros sobre livros do 
que sobre os assuntos mesmos; comentamo-nos uns aos outros. Há ex-
cesso de comentadores, mas escassez de autores (MONTAIGNE, 1980, 
p. 479). 

Impressiona a atualidade desta crítica que Montaigne levantou há quase 
completos cinco séculos. Não é difícil imaginar grandes mestres do saber na-
quela época bastante satisfeitos com o que a humanidade já havia produzido até 
então, vangloriando-se de seus conhecimentos e conquistas, lutando para que 

MESSIAS, E. R. DOCÊNCIA E DECÊNCIA: PENSANDO A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL COMO 
LABORATÓRIO CULTURAL. 



62

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

suas interpretações particulares de mundo e de homem se oficializassem... Mas 
quanta coisa a humanidade fez depois deles! 

Montaigne, que viveu de 1533 a 1592, teve toda sua história desenvolvida 
em um cenário bastante hostil, marcado pelas guerras religiosas entre católicos 
e huguenotes. Ao mesmo tempo em que seus contemporâneos mais antigos vi-
veram o apogeu do humanismo na Europa, o filósofo francês parecia perceber o 
perigo do dogmatismo, não só epistemológico, mas cultural, que levava muitas 
pessoas a defenderem seus pontos de vistas à custa de sangue alheio. 

 Pelo que a citação do início deste tópico pode expor, é considerável a 
percepção de Montaigne acerca da natureza móvel dos seres humanos, e uma 
educação desatenta e mesmo desestimuladora de vivas experiências aos seus 
agentes – docentes e discentes, especialmente – poderá encerrar as pessoas 
em uma inatividade nociva, criando espaço para o fortalecimento de visões pre-
conceituosas acerca daquilo que é visto como “diferente” e, deste modo, também 
como “exótico” culturalmente. 

A reflexão feita até aqui nos impulsiona a pensar que uma positiva decência 
na docência passa pelo possibilitar de uma experiência cultural viva e rica: de 
si mesmo e da realidade circundante. De que valeria a um estudante conhecer 
toda a ciência se não lhe fosse possibilitado um caminho de conhecimento de si 
mesmo através disso? “A vida de César não nos oferece mais exemplos do que 
a nossa, porque tanto a de um imperador como a de um homem vulgar são vidas 
humanas e sujeitas a todos os acidentes humanos. Escutemos nossa experiên-
cia, e veremos que nos diz tudo...” (MONTAIGNE, 1980, p. 481). 

Neste sentido, um modelo decente de docência se esforçará por não man-
ter o discente cativo às fontes que lhe proporcionam certo conhecimento. Ao 
contrário, lhe dará espaço para fazer obra própria e escolhas a partir daquilo que 
já foi produzido antes dele; necessidade atual no tempo de Montaigne, atual no 
nosso. 

Fortalecendo essa ideia, diz Williams (2011) que

Ninguém pode erguer o padrão cultural de ninguém. O máximo que pode 
ser feito é transmitir habilidades que não são pessoais, e sim uma pro-
priedade humana geral e ao mesmo tempo dar acesso a tudo aquilo que 
foi realizado e feito. Não podemos evitar que uma criança leia uma histó-
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ria de terror em quadrinhos, ou que um homem leia um gibi, por meio de 
uma ordem (a não ser que tentemos a indignidade do poder físico sobre 
eles) ou até mesmo por meio de um argumento, dizendo a eles que aqui-
lo é ruim. Só podemos lhes dar a oportunidade de aprender aquilo que 
foi aprendido geral e comumente sobre a leitura, e garantir que eles terão 
acesso a tudo que está disponível para ser lido. No final, e corretamen-
te, a escolha será de qualquer forma deles. O interesse de um homem 
pelo valor – pelos padrões, como dizemos – se expressa adequadamen-
te no esforço para com uma comunidade de experiência em que esses 
padrões podem ficar. Além disso, se sua preocupação com valor é algo 
mais que um dogma, ele estará disposto a aprender outros valores na 
moldagem de uma nova experiência comum (WILLIAMS, 2011, p. 343).

E, nos remetendo ao que refletimos sobre a nocividade da desconfiança 
pessimista no ser humano, Williams (2011) ainda acrescenta que “se não pu-
dermos acreditar nos homens e em seus esforços comuns, talvez só possamos 
acreditar em nós mesmos em uma versão caricata.” (WILLIAMS, 2011, p. 343).

É importante frisar que não se justificam aqui relativismos e subjetivismos 
meramente acríticos, pois à educação é dado o indispensável papel de educar 
para a criticidade racional, capacitando o estudante a sair do senso comum pelo 
confronto de suas experiências pessoais iniciais com aquilo que foi historicamente 
construído14. A cultura não está confinada ao campo privado. Ao contrário, no que 
tange à dimensão cultural, o geral e o particular se articulam e se interpenetram 
intensamente, e a natureza humana é, inevitavelmente, também uma natureza 
social, política e cultural, ao que podemos dizer sobre os seres humanos que é 
natural ser cultural.

O campo educacional é melindroso, posto que também é ambivalente, so-
bretudo quando relacionado mais diretamente à questão cultural aqui levantada. 
Não há porque confiar cegamente na educação como caminho de libertação e de 
uma sociedade justa. É preciso atentar-se a que ou a quem ela está a serviço. Ou 
melhor, é preciso atentar a qual padrão cultural ela está servindo. 

Ora, a educação após o período do Renascimento entrou, como aconte-
cido também com diversas outras áreas sociais, em um profundo processo de 
racionalização e laicização, cujas transformações alteraram significativamente a 
ordem que vigorava há tempos. Cambi (1999) situa especialmente o século XVII 
como o grande momento da transformação pedagógica que, somada a diversos 
14  Sobre isso, ver a obra de Thomas Kuhn (2006) denominada “A estrutura das revoluções 
científicas”.
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“mitos” sociais, como “os mitos do Estado, do Poder e do Dinheiro, o da Razão e 
o do Progresso ou o mito da Revolução, o do Trabalho e o da Infância acompa-
nhado do mito do Bom Selvagem” (p. 278), acabou configurando a construção de 
um verdadeiro mito da educação.

Em razão justamente de sua centralidade política e social, a educação 
foi vista como o fator-chave do desenvolvimento social, como o fulcro da 
evolução da sociedade no seu conjunto, como o “lugar” em que se vem 
estabelecer o intercâmbio social além de sua coesão. A educação colo-
cou-se como substituta da política, como via para operar a construção do 
homem moderno [...] e para realizar uma sociedade orgânica, mas na li-
berdade, mediante livre colaboração de todos. Do século XVII até hoje, o 
“mito da educação” impôs-se no centro da elaboração cultural, segundo 
muitas perspectivas, mas confirmado (por mais de dois séculos) na sua 
presença e na sua função (CAMBI, 1999, p. 390).

É bem verdade que o ato de educar sempre exerceu um papel primordial 
nas sociedades desde suas raízes familiares, mas a primazia de sua função por 
vezes prestou-se tanto à opressão quanto à emancipação processual. Deste 
modo, os processos educacionais, uma vez inseridos na esfera produtiva – cultural 
– da vida humana, não são neutros, e, situados em um contexto específico, não 
apenas interpretam a história, mas também contribuem efetivamente para fazê-
la.

Isso implica que fazer da escola um verdadeiro laboratório cultural é um 
desafio perene, que precisa ser bem articulado, a fim de que não se perpetuem 
caricaturas da realidade próxima e distante. 

Ora, a reflexão montaigneana dá boas indicações desse processo formati-
vo, no sentido de nos exortar a não considerarmos bárbaro aquilo que difere de 
nosso padrão cultural. Inclusive, falando sobre os povos do Novo Mundo (“da-
queles povos”) então “descobertos” pelos seus conterrâneos europeus, Montaig-
ne parece, antes mesmo da ideia consagrada do “bom selvagem” de Rousseau, 
abrir espaço para uma crítica à suposta superioridade daqueles que se vêem 
como mais civilizados que outros por conta de suas formações culturais. Veja-
mos:

Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos; 
e, na verdade, cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua 
terra. E é natural, porque só podemos julgar da verdade e da razão de 
ser das coisas pelo exemplo e pela ideia dos usos e costumes do país 
em que vivemos. Neste a religião é sempre a melhor, a administração 
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excelente, e tudo o mais perfeito. A essa gente chamamos selvagens 
como denominamos selvagens os frutos que a natureza produz sem a 
intervenção do homem. No entanto, aos outros, àqueles que alteramos 
por processos de cultura e cujo desenvolvimento natural modificamos, 
é que deveríamos aplicar o epíteto. As qualidades e propriedades dos 
primeiros são vivas, vigorosas, autênticas, úteis e naturais; não fazemos 
senão abastardá-las nos outros a fim de melhor as adaptar a nosso gosto 
corrompido. (MONTAIGNE, 1987, p. 101. Grifos nossos).

E, falando especificamente sobre os atos canibais dos guerreiros do Novo 
Mundo, Montaigne questiona as barbaridades dos seus conterrâneos e acres-
centa com lucidez:

Não me parece excessivo julgar bárbaros tais atos de crueldade, mas 
que o fato de condenar tais defeitos não nos leve à cegueira acerca dos 
nossos. Estimo que é mais bárbaro comer um homem vivo do que o 
comer depois de morto; e é pior esquartejar um homem entre suplícios 
e tormentos e o queimar aos poucos, ou entregá-lo a cães e porcos, a 
pretexto de devoção e fé, como não somente o lemos, mas vimos ocorrer 
entre vizinhos nossos conterrâneos; e isso em verdade é bem mais grave 
do que assar e comer um homem previamente executado. (MONTAIG-
NE, 1987, p. 103).
 

Ora, em tempos de relações tão rasas e descartáveis, de uma contempo-
raneidade nossa à qual Bauman denomina “líquida”15, o esforço para o cultivo do 
diálogo e do contato intercultural respeitoso parece ser cada vez mais urgente e 
decente, e a isso chamamos aqui de “laboratório cultural”. O verdadeiro huma-
nismo, que procura valorizar todo ser humano e o ser humano todo, exige per-
passar os limites do paroquialismo cultural, abrindo espaço para a tolerância e o 
reconhecimento dos valores e limitações do outro e, consequentemente, de nós 
mesmos. A reflexão montaigneana sobre a relatividade do conceito de “bárbaro”, 
bem como suas implicações na noção de cultura e tolerância, ganhou eco espe-
cial em sua França pouco mais de um século depois, sob a máxima de Voltaire: 
“O que é a tolerância? É o apanágio da humanidade. Nós todos estamos prenhes 
de fraqueza e erros: perdoemo-nos reciprocamente nossas bobagens; essa é a 
primeira lei da natureza”16. 

Tendo visto estes exemplos que falam ao nosso hoje educacional a partir 

15  Ver BAUMAN, 2001.
16  Citação extraída de VOLTAIRE. Dicionário filosófico. Verbete: Tolerância. Versão 
para eBook. Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/filosofico.html. Acesso: 20 
mar. 2021. 
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de seus contextos específicos, façamos, então, um pequeno exercício de tolerân-
cia e de cultivo do diálogo cultural (laboratório cultural) pensando na veracidade 
e importância da seguinte definição de cultura:

A cultura é um modo específico do “existir” e do “ser” do homem. O ho-
mem vive sempre segundo uma cultura que lhe é própria e, por sua vez, 
cria entre os homens um laço que lhe é próprio também, determinando 
o caráter inter-humano e social da existência humana. Na unidade da 
cultura, como modo próprio da existência humana, enraíza-se ao mesmo 
tempo a pluralidade das culturas no meio da qual o homem vive. Nes-
ta pluralidade, o homem desenvolve-se sem perder, todavia, o contato 
essencial com a unidade da cultura enquanto dimensão fundamental e 
essencial da sua existência e do seu ser. O homem que, no mundo vi-
sível, é o único sujeito ôntico da cultura, é também o seu único objeto e 
o seu termo. A cultura é aquilo pelo qual o homem enquanto homem se 
torna mais homem, “é” mais, aproxima-se mais do “ser”. (JOÃO PAULO 
II, 1980, p. 6-7).
 

A presente definição se nos apresentou como um exercício de tolerância e 
diálogo cultural devido ao fato de, frequentes vezes, o ambiente acadêmico não 
olhar com bons olhos as contribuições oriundas do catolicismo, não que estas 
sejam irrelevantes, mas por não se constituírem em “autoridades genuinamente 
científicas”. Ora, percebe-se aqui a natureza fugidia da discussão cultural, pois 
mesmo no campo científico é possível ver traços de senso comum – o senso 
comum acadêmico – e os riscos da relação preconceituosa que constantemente 
cercam as produções humanas. A pretensão dogmática não é um apanágio ape-
nas dos religiosos, como se pode ver. 

A conceituação proposta por João Paulo II na sede da UNESCO em 2 de 
junho de 1980, longe de ser superficial e meramente dogmática, exalta o cará-
ter essencialmente humano da cultura, tendo o homem como seu criador, mas 
também o caráter essencialmente humanístico da cultura, que tem o ser humano 
como objeto de sua promoção. Tal definição muito se aproxima da noção de “de-
cência” apresentada no início deste trabalho, em defesa da dignidade humana17 
contra todo processo institucionalizado de humilhação e degradação18. E a esco-
17  Compreendemos que o conceito de “dignidade humana” é um outro problema que pode 
ser levantado. Todavia, a compreensão do mesmo aqui aplicada, inserida dentro do contexto 
mais abrangente do presente artigo, se alia à noção desenvolvida de decência na docência, de 
tolerância, de diálogo cultural respeitoso e de autonomia de pensamento.
18  Outro documento eclesial, denominado Gaudium et spes, uma Constituição pastoral 
do Concílio Vaticano II (que ocorreu entre os anos 1962 e 1965) sobre a Igreja no mundo de 
hoje, publicada em 7 de dezembro de 1965, enfatiza, em seu parágrafo 61, a importância da 
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la pode ser uma instituição quase nada a serviço do ser humano e demasiada-
mente subserviente das mais diversas ideologias. 

Deste modo, não é difícil compreender que assim como o termo “idade 
média” não foi inventado na Idade Média, também o termo “senso comum” não 
foi inventado pelas pessoas pertencentes a esse grupo, mas por aquelas que, 
deliberadamente, incluíam a si mesmas no chamado grupo do “senso crítico”. 
Esta diferenciação epistemológica, paulatinamente tornada legítima e “comum” 
no campo cultural, evidencia um símbolo e uma força de representação social, 
cuja pretensão é controlar “legitimamente” os juízos alheios e subjugar culturas 
e/ou sujeitos culturais tidos como inferiores e, deste modo, “legitimamente” infe-
riorizados.

Na prática, os discursos que se pretendem legítimos arrogam a si a prerro-
gativa de saírem do senso comum para, posteriormente, tornarem-se o discurso 
comum e delinearem as práticas sociais comuns; em última instância, questio-
nam o senso comum para se tornarem senso comum.

Pode haver nesse processo uma cegueira não reconhecida, pois o desejo 
de objetividade continua sendo, em última instância, “desejo”, “subjetividade”, 
fruto do meio social. Assim, os saberes racionalizados e a dimensão científica 
podem até não acreditar em mitos, mas correm o risco de fazerem-se um mito 
como meio de sobrevivência, possuindo, tanto o senso comum quanto o senso 
crítico, paradoxalmente, muitas semelhanças. Não atentar-se para isso poten-
cializa o espaço de desenvolvimento da tirania no campo pedagógico, em que o 
desejo de emancipar sujeitos acaba se degenerando na aplicação prática de sua 
submissão e da alienação cultural. 

A educação se apresenta, assim, como um fenômeno histórico, ou seja 
ela existe, está aí, e não simplesmente “é” nem acontece. O ambiente em trans-
formação e o homem em evolução não permitem que a educação e a prática 
educacional sejam simplesmente dadas e/ou transmitidas, mas sim construídas 
verdade para o campo da cultura na salvaguarda da personalidade do ser humano, “em que 
sobressaem os valores da inteligência, vontade, consciência e fraternidade” (VATICANO II, 
2002, p. 616). A dimensão da fraternidade é fundamental para a aplicação do respeito, da de-
cência e do laboratório cultural, em que são questionados todos os processos de aculturação 
a que nossa consciência nos permita enxergar – aculturação essa que a própria Igreja Católica 
cometeu em várias ocasiões de sua história.
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pelos seus mais variados agentes no campo da experiência cultural. Em síntese, 
parece que o ato de educar deveria ser, por antonomásia, um exercício antidog-
mático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Sendo a dimensão cultural do ser humano uma característica de sua na-
tureza e que se desenvolve ao longo de sua existência, não sendo um dado a 
priori metafísico, o seu tratamento dentro do ambiente educacional se apresenta 
amplamente possível, sem ferir em nada o bom desenvolvimento cognitivo e mo-
ral dos estudantes. Se aprendemos a atualizar nossa potencialidade cultural por 
meio da educação, parece que podemos, então, praticar uma pedagogia atenta 
à diversidade do fenômeno da cultura, possibilitando um diálogo honesto e res-
peitoso com as mais variadas instâncias dessa dimensão da vida humana.

 Tal diálogo, entretanto, pressupõe um contato saudável com as nossas pró-
prias convicções e um aprendizado de si, tornando o ambiente educacional e 
escolar não apenas um espaço para aprender saberes científicos, que por vezes 
parecem não ter nenhuma relação aparente com a vida real dos estudantes, 
nem apenas um espaço de conhecimento meramente especulativo da diversi-
dade cultural produzida pelo ser humano. Esse conhecimento passa a ser um 
saber sobre a humanidade toda e, consequentemente, uma sabedoria de vida, 
vinculando aprendizado teórico e prática concreta, epistemologia e ética.

 A irmandade da humanidade se evidencia quando nos deparamos com o 
vasto universo do não saber, que tanto nos torna semelhantes. Deste modo, é 
preciso, honestamente, dar aos discentes condições e instrumentais para que 
possam responder seriamente à pergunta sobre como querem sair da escola, 
da universidade e das demais instituições formativas pelas quais livremente es-
colherem passar. “O que fazer com o que aprendemos?” e “Por que ensinam o 
que nos ensinam?” são questões que todos os estudantes têm o direito de fazer, 
inclusive aqueles estudantes que já se tornaram professores. A capacidade de 
valoração interna e de julgamento crítico do conhecimento adquirido é fruto da 
consciência da dimensão cultural a que estamos inseridos e do papel da educa-
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ção neste cenário. Abrir mão de compreender este campo é criar espaço para a 
perpetuação de paradigmas opressivos e dogmáticos.

 Segundo Bourdieu (1996), “não há poder simbólico sem uma simbologia 
do poder. [...] Em consequência, o exercício de um poder simbólico se faz acom-
panhar por um trabalho sobre a forma” (BOURDIEU, 1996, p. 63).  Note-se que 
o sistema dominante procura controlar o processo de significação da realidade, 
atribuindo sentido às coisas, pretendendo que esses sentidos sejam vistos como 
absolutos e imutáveis, impedindo ao máximo as produções de sentidos por parte 
dos grupos dominados, como no caso frequente das relações entre professores e 
estudantes, num esforço constante de tornar “natural” aquilo que, essencialmen-
te, não o é.

 Esse jogo de forças, desde o período do humanismo renascentista, por 
exemplo, tem se revelado, dentre outras coisas, no fato de os chamados “eru-
ditos” terem criado um contexto de hiper-valorização dos “clássicos” – ou, pelo 
menos, do que eles acharam mais conveniente chamar de “clássico” –, de terem 
forjado o que deve ser considerado “adequado” ou não de ter domínio teórico, 
vendendo o valor de tal ideia e procurando perpetuá-la a partir do convencimen-
to argumentativo dos dominados. A veiculação disso tem sido uma espécie de 
manutenção do status social que vigora na educação em seus vários níveis (de 
escolaridade, por exemplo), pois o estudo dos “clássicos” acaba sendo sempre 
intermediado pela interpretação oficial de certos especialistas que, não sem fre-
quência, tolhem a liberdade hermenêutica dos discentes. 

 Contundente a frase de Bourdieu (1996, p. 99) que diz que “o diploma tem 
tanto a ver com a magia como os amuletos”, evidenciando o quanto a sociedade 
produz “capitais” que pretendem nos diferenciar uns dos outros e estabelecer a 
linha que divide a esfera do legítimo e do não legítimo. Ao veicular esse tipo de 
coisa como se fosse algo absolutamente natural – diante do qual nos cabe, então, 
somente curvar-nos resignadamente –, é gerado constantemente um contexto de 
silenciamento da maioria das pessoas, como se fosse justificada simbolicamente 
a manipulação alheia, o que faz parecer normal o status social, além de mantê-lo, 
consequentemente.
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 Ora, o discurso autoritário e a imposição de referencial e de valoração cul-
tural são frequentes em diversos campos da sociedade, e na educação não tem 
sido diferente, posto que a questão da forma, da mera aparência, constantemen-
te se sobrepõe à formação permanente e mergulha a docência na indecência19. 
Entretanto, se é verdade que cada ser humano não nasce terminado, é preciso 
que, em algum momento, seja-lhe dada a possibilidade de livre e preparadamen-
te escolher o seu próprio destino, a partir das marcas com que suas experiências 
lhe marcaram.

 Deste modo, um primeiro grande desafio para a decência na docência con-
temporânea parece se encontrar na necessidade de o docente ter de aprender 
a lidar com o “vazio” que há nas pessoas – a começar pelo que há nele mesmo 
–, sem a pretensão de preenchê-los absolutamente. É preciso que cada pessoa 
tenha condições críticas de dar à própria vida os significados que livremente de-
liberar, sem desconsiderar sua natureza social, mas também resistindo de modo 
sistemático e consciente à desvalorização crescente das experiências pessoais 
que tem ocorrido atualmente em nome de um certo cientificismo. O imperativo 
que se apresenta é o de que não basta educar apenas para a heteronomia, mas 
sim para a autonomia. 

 Ainda tem sido vivenciado um modelo educacional – escolar, sobretudo 
– bastante monolítico, onde há um silenciamento da capacidade investigativa, 
da dúvida, da intelectualidade livre, transformando o marcante comportamento 
questionador e admirador (olhar atento) de muitos em um “comportamento gaba-
ritante”, fazendo com que os estudantes se dirijam à escola apenas para receber 
respostas prontas.

Daí, um segundo grande desafio se apresenta, que é a urgência de que 
cada educador também se prepare para o viver autonomamente, pois pode ser 
que muitos não tenham passado por uma educação decente. Ora, se o próprio 
educador não for experimentado constantemente no exercício da autoconstru-

19  Uma vez que o poder das palavras e dos discursos é apenas um poder delegado (força 
ilocucionária – autoridade de que se reveste a palavra), pode-se pensar que uma suposta crise 
do poder das terminologias “adequadas” também sinaliza uma crise das autoridades que dele-
gam seu poder, bem como dos mecanismos por elas utilizados. Se a produção e a reprodução 
de conhecimento entre os grupos educacionais são questionadas, o poder que as produz tam-
bém acaba sendo questionado.
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ção e na permanente formação humanizada, ele poderá correr o sério risco de 
fazer de suas parcas experiências o único modelo legítimo de elaboração e de 
interpretação existencial, bem como de ambiência educacional e de laboratório 
cultural para os seus educandos, encerrando a docência numa prática indecente 
de adestramento alheio.
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INTRODUÇÃO

 A função de Coordenador Pedagógico, à revelia do que muitos pensam, 
não se constitui enquanto um campo de formação-atuação recente; ao decor-
rer do tempo sofrera alteração na nomenclatura do “cargo/função”, entretanto, a 
atuação do coordenador pedagógico, nos moldes que concebemos hoje, emergiu 
entre as décadas de 1970 e 1990, em decorrência de diversos fatores sociopolíti-
cos, tais como a reabertura política, transformações econômicas e, internamente, 
no campo educacional, a necessidade de subsidiar o trabalho docente e estabe-
lecer pontes entre os objetivos educacionais, a gestão escolar, e o fomento ao 
conhecimento nas salas de aula.  

Apesar do notório relevo de se debruçar sobre os estudos da temática, in-
vestigações, teorias e reflexões acerca das complexidades que ladeiam a identi-
dade e o trabalho da coordenação pedagógica, tal temática nem sempre recebe a 
ênfase que lhe é devida, é recorrente nos depararmos com relatos de estudantes 
de pedagogia e coordenadores, em incursões iniciais, sobre a secundarizarão do 
tema na formação inicial. Diante deste emblema, o estudo ascende a partir da 
seguinte inquietação: como se deu o processo que cunhou o termo coordenador 
pedagógico, bem como qual a sua função na organização escolar e contribuição 
para a qualidade da educação.

20  Graduada em pedagogia pela Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso 
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Delimitamos a temática, num recorte que nos possibilite compreender o 
marco temporal que favorece a aparição deste profissional, e a real função do 
coordenador(a) pedagógico(a), uma vez que o desdobrar das suas atribuições 
expressam relevância para um bom desenvolvimento escolar, não apenas dos 
alunos, mas de todo comunidade escolar.  

Desse modo, o presente artigo apresenta de forma sucinta essa trajetória: 
do inspetor escolar, com atribuições de monitoramento, incumbido de fiscalizar 
a prática docente, sublinhando alguns aspectos nevrálgicos, desde o período 
da colonização até se chegas às práticas contemporâneas, ressignificadas, nas 
quais o coordenador é [e deve] ser concebido enquanto sujeito que atua na miti-
gação das lacunas escolares, colaborando, diretivamente, entre outras questões, 
com a organização e orientação do trabalho docente, e verificação e acolhimento 
das aprendizagens discentes. Sobre esse trajeto incipiente, Santos (2007) discu-
te que:

A função supervisora deu-se no vigiar, no orientar, na responsabilidade 
sobre o currículo, sobre a avaliação, nos métodos, no estudo das teorias, 
nos meios de ensino, nas questões políticas, na definição do papel da 
escola, ora fiscalizando e ora promovendo a ampliação da competência 
pedagógica através de orientações. É fato que a Supervisão educacio-
nal foi se constituindo pouco a pouco, de acordo com as demandas do 
momento, mas ao que parece reuniu atribuições suficientes para ter se 
tornado um indispensável elo entre o ensinar e o aprender, entre a escola 
e a realidade que atende entre quem ensina e a forma como o faz (SAN-
TOS, 2007, p. 115).

Portanto, além de fornecer informações sobre a trajetória da coordenação 
pedagógica no contexto escolar brasileiro essa é uma pesquisa que objetiva con-
tribuir para um melhor entendimento sobre o que é coordenação pedagógica, já 
que em muitos casos, pela ausência de robustez do entendimento da prática, 
sua atuação não acontece a contento. Logo, nutrimos por objetivo principal: com-
preender questões relacionadas a coordenação pedagógica seu contexto históri-
co e a influência que exerce no processo ensino aprendizagem, de maneira mais 
especifica o artigo vai descrever o contexto histórico e a evolução dos termos 
implicados, anteriormente, para denominar o sujeito que ocupava a função de 
coordenador, para que possamos reconhecer a verdadeira função do coordena-
dor pedagógico dentro da instituição escolar e perceber a importância dele. 
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A discussão se organiza em dois momentos: no primeiro, apresentamos 
um breve panorama histórico da supervisão na educação brasileira, já no se-
gundo momento discorremos sobre as funções atribuídas a esse profissional na 
contemporaneidade, favorecendo assim a produção de literatura que, de algum 
modo, auxiliem esses profissionais a compreenderem a sua real função e a e o 
relevo do seu trabalho na melhoria dos quadros/dados da educação brasileira. 

1. ELEMENTOS HISTÓRICOS SOBRE COORDENAÇÃO PEDAGÓGI-
CA

Ao nos debruçarmos sobre a historiografia da supervisão educacional ou 
supervisão pedagógica em seus trâmites embrionários, se percebe que esse “ofí-
cio” já existia muito antes da organização, oficialização e consolidação de polí-
ticas públicas engendradas ao campo educacional. Saviani (2003) (apud COR-
RÊA, 2014), por exemplo, nos diz que ao aludir sobre supervisão pedagógica, ela 
deve ser abordada numa perspectiva histórica, já que esta ação se faz presente 
na vida do ser humano desde as comunidades primitivas. Assim, apesar do ter-
mo coordenação pedagógica fulgurar no cenário educacional no século passado, 
essa função não é tão recente. Nos permitindo, então, afirmar que a atividade 
supervisora sempre esteve presente na história da educação, mas com o passar 
do tempo; como em todo ecossistema educativo, como observa Alarcão (2007), 
se reinventou devido as demandas provenientes das constantes transformações 
ocorridas na sociedade, atribuindo assim um novo conceito à “ocupação”. 

O encargo do coordenador já se fazia presente desde o ensino jesuítico, 
no período da colonização, Segundo SAVIANI (2006 apud SOARES e SILVA, 
2016) com a vinda dos jesuítas em 1549 para o Brasil deu-se início as atividades 
educativas, e no “Plano de Ensino elaborado pelo padre Manuel da Nóbrega está 
presente à função supervisora, mas não se manifesta ainda a ideia de supervi-
são” (SAVIANI, 2006 apud SOARES; SILVA 2006, p.274). Embora, ainda não 
tivesse muito conhecimento sobre supervisão, está textual e, sobretudo, epis-
temologicamente registrado na história da educação brasileira a indicação de 
uma pessoa responsável por supervisionar a mediação, segundo Silva (2013) 
“no plano de ensino formulado pelo Padre Manuel da Nóbrega já surgia a figura 
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de um professor que orienta os demais professores e os alunos, uma espécie de 
supervisor escolar denominado Prefeito Geral dos Estudos” (SILVA, 2013, p. 11 
grifo do autor).

A pessoa cuja função era intitulada de prefeito geral de estudo era a res-
ponsável pelo planejamento, tambémquem devia observar as atitudes tantos dos 
alunos como dos professores, segundo Saviani (1999) apud Almada; Leite (2018) 
tanto os professores quantos os alunos deviam obediência ao “prefeito geral de 
estudos”. Esses prefeitos de estudos resguardavam uma lista de regras que lhes 
conferiam não apenas o poder, mas também o dever de inspecionar e supervisar 
a ação docente da época, construções muito fordes e contra dialógicas se formos 
pensar à luz dos dias de hoje.  

Durante muitos anos, a função do supervisor esteve direcionada para ins-
pecionar as atividades educacionais, nos atrevemos a enfatizar o monitoramento 
que se aproximava das ações censórias. Entretanto, com o passar dos anos, 
advindas mudanças no âmbito político, econômico, social e educacional a super-
visão pedagógica passa por algumas reestruturações, seja elas na nomenclatura 
ou também na atuação.  

Num largo salto na história, fixando enquanto recorte temporal a década de 
1930, as mudanças no cenário político e social acabaram interferindo também 
no contexto educacional, haja vista que escola e sociedade nutrem uma relação 
simbiótica de retroalimentação, tornado o cotidiano das instituições de ensino 
mais complexos. Vetores como a ampliação do currículo, os resquícios da re-
volução industrial, também o aumento na quantidade de alunos, demandou que 
houvesse uma dissociação (descentralização) das atribuições do supervisor, sur-
gindo então a figura do supervisor diverso da função de diretor, que até então, na 
grande maioria das vezes, eram concebidas enquanto práticas sinônimos, assim 
o diretor ficou responsável pela parte administrativa, enquanto o supervisor pas-
sou a ser responsável pela parte técnica. Sobre essa mudança SAVIANI (1999 
apud HERNANDES; FLAUZINO; HONDA, 2013) diz que:

Ora, a separação entre a ‘parte administrativa’ e a ‘parte técnica’ é con-
dição para o surgimento da figura do supervisor como distinta do diretor 
e também do inspetor. Com efeito, na divisão do trabalho nas escolas 
[...], cabe ao diretor a ‘parte administrativa’, ficando o supervisor com a 
‘parte técnica’ [...]. E é quando se quer emprestar à figura do inspetor 
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um papel predominantemente de orientação pedagógica e de estímulo 
à competência técnica, em lugar da fiscalização para detectar falhas e 
aplicar punições, que esse profissional passa a ser chamado de supervi-
sor. (SAVIANI, 1999, p. 28-29 apud HERNANDES; FLAUZINO; HONDA, 
2013, p. 317).

Durante a ditadura militar, o orientador educacional foi considerado como 
uma necessidade prioritária, a ele foi designado uma indispensável atribuição na 
escola, estando ligado diretamente não apenas com os alunos, mas também com 
toda a comunidade escolar, exercendo assim a função de ajustar os alunos para 
se enquadrarem as regras preconizadas pelo regime totalitário. Por muito tempo, 
o coordenador, até então conhecido como supervisor, foi visto de maneira nega-
tiva por parte da categoria docente, no que diz respeito a essa visão negativista 
Vasconcelos (2009) aduz:

Comecemos pela definição negativa, qual seja, por aquilo que a super-
visão não é (ou não deveria ser): não é fiscal de professor, não é dedo-
-duro (que entrega os professores para a direção ou mantenedora), não 
é pombo correio (que leva recado da direção para os professores e dos 
professores para a direção), não é coringa/tarefeiro/quebra galho/salva-
-vidas (ajudante de direção, auxiliar de secretaria, enfermeiro, assistente 
social, etc.), não é tapa buraco (que fica “toureando” os alunos em sala 
de aula no caso de falta de professor), não é burocrata (que fica às voltas 
com relatórios e mais relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, man-
dando um monte de papéis para os professores preencherem - escola de 
“papel”), não é de gabinete (que está longe da prática e dos desafios dos 
educadores), não é dicário (que tem dicas e soluções para todos os pro-
blemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, receitas), não é 
generalista (que entende quase nada de quase tudo) (VASCONCELLOS, 
2009, p. 86-87). 

Isto é, apesar de todas as mudanças já ocorridas no meio educacional e no 
que diz respeito à supervisão, o supervisor ainda tinha sua função direcionada 
a fiscalização, e enfrentou uma grande resistência, por parte dos professores, 
durante algum tempo. 

Contudo, no pós regime militar, com a Promulgação da Constituição de 
1988, considerada um marco para a volta do regime democrático, que mais uma 
vez o campo educacional é acometido de mudanças. A nova constituição trouxe 
consigo reformas significativas para a educação brasileira, o artigo 205 da Cons-
tituição Federal de 1988 é um exemplo, no qual apresenta direitos fundamentais 
aos cidadãos no que diz respeito à educação. 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p.123).
 

Assim, a educação ganha novos objetivos, passando então a ser mais sig-
nificativa na vida do estudante, indo além de apenas transmitir conhecimentos 
aos indivíduos. Nesse período, a figura do coordenador também ganha desta-
que. Por muito tempo o coordenador não teve uma função definida, porém, como 
vimos nos parágrafos anteriores, as novas transformações após a constituição 
de 1988 foram de total relevância para se forjar a figura coordenadora que temos 
hoje. 

Em meados dos anos de 1980, o coordenador pedagógico teve suas fun-
ções redefinidas e ampliadas. Nos anos 1990 com as mudanças no cenário so-
cial e político a situação do coordenador fica mais esclarecida com a lei 9.394/96:

Art.64. A formação de profissionais de educação para administração, pla-
nejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educa-
ção básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em ní-
vel de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996, p.20).

 Essa Lei de Diretrizes e Base (LDB) 9394/96 reconhece as mudanças 
ocorridas na área de educação, e a partir dessa compreensão, da ênfase, à res-
significação ao trabalho e as práticas exercida pelo coordenador pedagógico, 
que tinha uma função supervisora direcionada para vigiar e controlar, mas hoje é 
entendida como apoio e orientação.

Desse modo, compreendemos que, no curso do tempo, a função que hoje 
conhecemos enquanto coordenador pedagógico, se amoldou a múltiplas dinâmi-
cas, e esteve filiada a diversas epistemologias, o que lhe conferiu uma identidade 
complexa, sobretudo, nos períodos de repressão, onde alguns profissionais se 
viram pressionados e/ou cooptados a censurar o livre pensamento nas escolas. 
Entretanto, com a abertura política, a nova constituição, uma ampla e histórica 
lei que arregimenta e orienta os trabalhos dos profissionais da educação, bem 
como a construção de instrumentos que direcionem a construção dos currículos 
da escola básica, tais como: Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e Base 
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Nacional Comum Curricular (BNCC), o coordenador hoje, antes de tudo, deve ser 
um aliado do saber, comprometido com a transformação individual e social, bem 
como com a democracia. 

2. FUNÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

Conforme discutido na seção anterior, a coordenação não deve ser res-
ponsável por fiscalizar o professor, ser pombo correio, quebra galho ou dedo 
duro, como teve sua identidade confundida ao longo história (VASCONCELOS, 
2009), quando o supervisor tinha por função observar e apontar erros, ao invés 
de trabalhar em conjunto, a fim de buscar soluções para problemas diagnostica-
dos, entretanto, na atualidade o perfil desses supervisores hoje conhecido como 
coordenadores, vem evidenciando uma nova percepção. Mais, então qual é a 
real função de um coordenador pedagógico após tantas mudanças, seja elas na 
nomenclatura ou nas atribuições?

O coordenador é uma figura de grande relevância na instituição escolar, 
o mesmo tem inúmeras funções que corroboram, de maneira significativa, na 
promoção da qualidade da educação. Empenhando ações como: a participação 
na elaboração do Projeto Político-Pedagógico (PPP), juntamente com os setores 
administrativos e comunitário, ser um mediador no entrosamento entre profes-
sor/aluno, aluno/professor, a fim de facilitar o processo de aprendizagem, uma 
vez que “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 
Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. (FREIRE, 1996, p.12).

Ainda sobre a construção dos PPP, o coordenador, na condição de articu-
lador, necessita, além das prerrogativas estruturais, que se acham esquemati-
zadas em Libâneo (2004), assegurar neste documento indenitário, fatores que 
contribuam para o acesso e, sobretudo, permanência dos discentes, registrando 
e concebendo práticas que perpetrem a inclusão, a igualdade, combata as vio-
lências, constitua uma escola democrática, onde não só os diferentes modos de 
aprender sejam acolhidos, como os sujeitos em suas diferenças.

Nesse segmento, também é atribuição do professor coordenador acompa-
nhar as atividades docentes, organizar reuniões pedagógicas e se atentar para 
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a formação continuada (e em exercício) do professor, instigando-os a compreen-
derem a sua própria participação e buscar caminhos alternativos quando neces-
sário. Libâneo (2006) enfatiza sobre a importância da formação continuada dos 
professores, sendo está uma das funções da organização escolar, no qual envol-
ve os setores: pedagógico, o técnico e administrativo. Muitos docentes possuem 
uma prática educativa tradicionalista com metodologia que não conseguem atrair 
a atenção do educando, e é através da formação continuada que o professor 
tem a possibilidade de construir novas práticas, descobrir novas metodologias 
e atualizar seu conhecimento. É durante esse momento que o professor tem a 
oportunidade de refletir sobre suas práticas, além de obter novos conhecimentos 
para modificar assim o que for necessário.

 A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96, no 
Art.12, apresenta algumas ações da instituição escolar que estão relacionadas 
com a função da coordenação. 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns 
e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I – Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

V – Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI – Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola; (BRASIL, 1996, p. 5)

Mediante o exposto, registramos a atuação do pedagogo enquanto um dos 
principais articuladores, que tencionam a produção das diretrizes curriculares e 
demais propostas pedagógicas. Chiavenato (1997) afirma que as organizações 
precisam cada vez mais de pessoas inteligentes, competentes, responsáveis, 
que sejam habilidosas para resolver problemas e também seja ágil na tomada 
de decisões. Não se tratando apenas de “administrar pessoas, mas de admi-
nistrar com as pessoas” (CHIAVENATO, 1997, p. 101). Compreende-se então 
que a coordenação não se alude, simplesmente, a imposição ou replicação de 
padrões preestabelecidos, definir funções ou apontar problemas, aduz também  
ao objetivo a reflexão coletiva do que precisa melhorar, para juntos construir uma 
educação significativa, reflexiva, fruto de um trabalho colaborativo, como discute 
Alarção (2007) ao ler Shon.
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Compete ao coordenador a responsabilidade de ser um facilitador da cons-
trução de aprendizagens, levando em consideração os saberes e fazeres, expe-
riências de cada professor, criando condições a fim de tornar possível o questio-
namento sobre essas práticas educacionais, além de prover recursos, modificar 
e inovar o que for necessário. Almeida e Placo (2011) apresentam três verten-
tes que competiriam ao coordenador pedagógico, ser um articulador, formador e 
transformador. 

– Como articulador, seu papel principal é oferecer condições para que 
os professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, em 
função de sua realidade, o que não é fácil, mas possível;             

– Como formador, compete-lhe oferecer condições ao professor para que 
se aprofunde em sua área específica e trabalhe bem com ela;     

– Como transformador, cabe-lhe o compromisso com o questionamento, 
ou seja, ajudar o professor a ser reflexivo e crítico em sua prática. (AL-
MEIDA e PLACCO, 2011, s.p).

O coordenador supervisor também deve ser um educador que compreenda 
as dificuldades e reconheça a realidade do dia a dia da sala de aula. Para ALAR-
CÃO (2001 apud VASCONCELLOS, 2009) “A supervisão pode ser compreendida 
como um processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais 
informado, orienta outro professor no seu desenvolvimento humano e profissio-
nal” (ALARCÃO, 2001, p.13 apud VASCONCELLOS, 2009, p. 87 grifos do autor). 
Desse modo, esse profissional é visto com uma peça essencial, pois além de 
participar diretamente da construção do PPP da escola, e outros planos, como 
o Plano de Gestão, Plano de Ações Articuladas; e tantos outros documentos, a 
depender da rede de ensino na qual está filiado, e atuar nos assuntos referentes 
aos componentes curriculares é também um educador, disposto a incentivar ou-
tros educadores em uma prática pedagógica transformadora, libertadora, huma-
nista e solidária na educação moderna. 

Freire (1982) com suas inúmeras contribuições no meio educacional ao 
explanar sobre coordenação pedagógica afirma que o coordenador é primeiro 
um educador e como tal deve ficar atento às relações de aprendizagem, levando 
os professores a ressignificarem sua pratica educativa. Pois “O supervisor é um 
educador e, se ele é um educador, ele não escapa na sua prática a esta natureza 
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epistemológica da educação” (FREIRE, 1982, p. 95). Desta maneira, um bom 
coordenador deve se atentar a algumas características que são apresentadas 
por Soares e Silva (2006):

Um bom supervisor escolar deve servir de referência frente ao seu grupo 
de trabalho, frente a todos os envolvidos no dia a dia da escola. Este pro-
fissional tem que ser: observador, dinâmico, inteligente, eficiente, criati-
vo, produtivo, provocador, acessível, capaz, interessado, seguro de seus 
atos, atencioso com todos, ter muita paciência e muito senso de justiça. 
(SOARES; SILVA, 2016, p.281).

Na prática coordenadora está a incumbência de contribuir para a cons-
trução de saberes através de um ambiente democrático e participativo, na qual 
seja possível a troca de conhecimentos, um bom relacionamento no ambiente de 
trabalho, inovações pedagógicas e trabalho coletivo através da interdisciplinari-
dade. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse estudo buscou refletir sobre o âmbito da coordenação pedagógica 
para proporcionar uma melhor compreensão de sua real função, através da pes-
quisa do tipo bibliográfica a qual se ocupa do estudo de materiais já publicados, 
principalmente por livros, artigos e materiais disponibilizados na internet, ampa-
rados nos estudos de autores como: Freire (1982), Santos (2007), Saviani (1999) 
Vasconcellos (2009), entre outros.

 A investigação é de natureza básica, método pelo qual segundo Gil (1994) 
tem por objetivo constituir conhecimentos novos para o avanço da ciência, sem 
aplicações práticas previstas envolvendo verdades e interesses universais. É de 
base documental e tem uma abordagem qualitativa, visando adquirir informações 
que contribuem para análise do foco principal deste estudo. A pesquisa é de 
cunho descritivo, pois têm como objetivo principal a descrição das características 
de determinada população ou fenômeno. Segundo Triviños (1987), a pesquisa 
descritiva exige do investigador uma série de informações do que deseja pesqui-
sar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determi-
nada realidade. Desta forma, foi feita uma análise de materiais online e livros de 
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autores que abordam sobre o tema, Tendo como alvo o estudo e a compreensão 
sobre a importância do coordenador e qual a sua real função na instituição esco-
lar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo dos anos, as funções e relações no âmbito da coordenação pe-
dagógica passaram por significativas modificações seja elas na nomenclatura ou 
atuação em decorrência das mudanças no contexto político, econômico, social e 
educacional. O supervisor, que durante muitos anos esteve associado aos aspec-
tos de inspeção, fiscalização, direção e orientação de ensino, com o passar do 
tempo passa a ser reconhecido como coordenador pedagógico, um profissional 
capaz de compreender o fazer pedagógico distinto de outras funções na institui-
ção. Assim, surge a figura do coordenador pedagógico pesquisador e orientador, 
no qual o fazer pedagógico deve estar centrado no ensino de qualidade.

Entende-se que o coordenador pedagógico é uma peça fundamental nesse 
processo educacional, desde o início da educação brasileira esse profissional foi 
de fundamental importância, apesar da sua real função ser incompreendida por 
muitos anos, hoje o mesmo deve ser visto como um profissional que reúne ideias, 
aponta alternativas, propõe métodos para renovar a prática escolar de manei-
ra dinâmica, é o responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação, 
incumbido por fazer conexão entre todos os envolvidos no âmbito educacional, 
possibilitando assim melhoria nas práticas pedagógicas que resulte na formação 
cidadã do educando. Uma vez que “ensinar não é transferir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, 
P.21, grifo do autor) 

Contudo, os coordenadores vêm encontrado alguns desafios em sua atua-
ção. Por um lado, o coordenador gasta boa parte do tempo realizando tarefas 
que não lhes diz respeito, consequentemente as ideais práticas pedagógicas fi-
cam sem ser realizadas. Por outro, muitos ainda acreditam que a função do coor-
denador é vigiar o que acontece em sala de aula, sem contribuir para a melhoria 
do problema. O que lamentavelmente desperta uma insatisfação e insegurança 
por parte do corpo docente. 
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E MOTIVAÇÃO 
DOCENTE: DIÁLOGOS POSSÍVEIS

doi: 10.48209/978-65-89949-05-7

Amanda Marinho Rodriguesr22

INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda uma questão central que envolve o trabalho do 
coordenador pedagógico: a motivação. Esta que é considerada um fenômeno 
complexo e se constitui como um elemento essencial no processo ensino-
aprendizagem. O conceito de motivação, segundo o dicionário Aurélio é um “ato 
ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algo: os elogios serviram de 
motivação para melhorar” (AULETE,1980,p. 45). Dentre as várias abordagens 
que tratam da motivação, podemos  destacar a de Maslow(1970), que é 
compreendida nos estudos de Sampaio (2009). Para o autor, a motivação parte 
do atendimento às necessidades próprias de cada pessoa, mas que respeitam 
uma determinada escala, começando por aquilo que é mais básico para sua 
sobrevivência. Chiavenato(2006) complementa afirmando que as necessidades 
humanas estão dispostas em uma pirâmide de importância do comportamento 
humano. 

Nesse sentindo, é importante analisarmos  a profissão docente como sendo 
de alta complexidade por lidar com a formação e projeção futurística dos alunos 
no espaço social, ora trabalhista, ora intelectual, tornando-se carente de parce-
rias e acompanhamento, sendo fundamental um suporte para amenizar as difi-
culdades diárias. Uma espécie de terapia do medo, através do compartilhamento 
das experiências vivenciadas no cotidiano escolar.

O objetivo maior da comunidade educacional revela-se, portanto, o de 
se estabelecer uma comunidade de ensino efetivo, onde persevere, co-
letivamente, não somente o ideal de ensinar de acordo com o saber pro-
duzido socialmente, mas o de aprender, em acordo com os princípios de 

22 Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual Vale do Acaraú; Especialista 
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contínua renovação do conhecimento, criando-se um ambiente de contí
nuo desenvolvimento para alunos, professores, funcionários e é claro, os 
gestores.(LUCK, 2009, p. 16)

Nesse palco de atores um tanto quanto perturbados com o grande número 
de questionamentos, favoráveis ou não à educação, muitas vezes relacionados 
apenas a pessoalidade do discente, ou até mesmo a exteriorização de assuntos 
irrelevantes ao cenário precioso da aprendizagem, surge o coordenador peda-
gógico. Esse profissional corrobora na promoção do diálogo entre a comunidade 
escolar como todo. E têm diversas funções, entre elas: 

(...) reconhecer que sua ocupação tem uma característica genuinamente 
interativa, ou seja, está a serviço das pessoas e da organização, delas 
requerendo uma formação específica a fim de buscar soluções para os 
problemas, saber coordenar o trabalho conjunto, discutir e avaliar a prá-
tica, assessorar os professores e prestar-lhes apoio logístico na sala de 
aula. (LIBÂNEO, 2009, p. 350).

Partindo  dos pressupostos que o coordenador pedagógico é um professor, 
mas com atribuições um pouco diferente dos docentes, em que ambos usam a 
liderança, possuem ótima capacidade de comunicação e otimismo na busca pela 
educação ideal, e, além do mais, proativos e dedicados. Nesse sentindo, a atua-
ção do coordenador pedagógico transcende os limites da orientação ao professor 
diante da complexidade do processo de ensino-aprendizagem, onde professores 
motivados tornam as aulas mais significativas, pois possibilitam o protagonismo 
dos alunos. Surgem, então, o objetivo deste trabalho, que é analisar como as re-
lações interpessoais positivas e motivacionais entre gestão e professores podem 
favorecer às aprendizagens.

1.1.  Reflexões sobre as relações interpessoais entre gestão e 
docentes

Diante do objetivo apresentado, vale salientar que as relações entre gestão 
e docentes sempre foram alvos de estudos e discussões. Diversos fatores in-
terferem na atuação profissional dos professores – remuneração, carga horária, 
ambiente de trabalho, reconhecimento social e as relações interpessoais. Sendo 
a última, um fator fundamental, como afirma Tassoni (s.d.) toda aprendizagem 
está impregnada de afetividade, já que ocorre a partir das interações sociais, 
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num processo vincular. Portanto, existem  uma base afetiva permeando essas 
relações. Sadalla e Azzi (2004) complementam que os sentimentos emergentes 
entre o coordenador pedagógico e o grupo de professores envolvem, além dos 
sentimentos do grupo, os seus próprios, sem perder de vista o respeito à alteri-
dade entre o coordenador/professor.

 Diante disso, a motivação do professor fica mais consistente e consequen-
temente haverá uma maior reflexão crítica sobre a sua identidade, a formação, 
perspectivas e desafios necessários para a efetivação de uma “práxis” peda-
gógica comprometida com a construção de conhecimentos. Nesse contexto de 
educar para formação humana o ensinar e o aprender se interligam, conforme 
explicita

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 
que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 
ensinar. Foram assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tem-
pos mulheres e homens perceberam que era possível - depois, preciso - 
trabalhar maneira, caminho, métodos de ensinar. (FREIRE, 1996, p. 26).

Portanto, ao estimular esse tipo de reflexão em equipe criam-se possibilida-
des que o quadro escolar exponha dificuldades, troque experiências e encontre 
os meios e as condições favoráveis para práticas de ensino significativas. Afinal, 
o coordenador pedagógico é um docente inquieto que busca, estuda e pesquisa. 
Como afirma Freire: “não haveria criatividade sem curiosidade que nos move 
e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos” (FREIRE, 1996, p. 32).

Todas essas características – dentre outras – devem estar embutidas no 
profissional da coordenação pedagógica,pois “a educação é processo humano 
de relacionamento interpessoal e, sobretudo, determinado pela atuação de pes-
soas”.(LUCK,2009,p. 81).

1.2. Motivação e gestão: diálogos à prática docente

Nesse sentido “a motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa 
ou que a põe em ação ou a faz mudar de curso”. (BZUNECK, 2000, p. 9). Cor-
roborando com o autor, Balancho; Coelho(1996) afirmam que motivação pode 
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ser entendida como um processo e, como tal, é aquilo que suscita ou incita uma 
conduta, que sustenta uma atividade progressiva, que canaliza essa atividade 
para um dado sentido.

Dessa forma, surge o  papel do coordenador pedagógico. Há um consenso 
na literatura de que o papel do coordenador pedagógico é desenvolver e articu-
lar ações pedagógicas que viabilizem a qualidade no desempenho do processo 
ensino-aprendizagem. Portanto, o caráter articulador remete ao diálogo, trocas 
e interações entre o coordenador pedagógico e os demais atores da escola, so-
bretudo os professores. 

Sobressai-se, dessa forma, o caráter de orientador das práticas do profes-
sor, supervisionando, auxiliando e estimulando a adotar novas estratégias e me-
todologias de ensino que auxiliem no processo ensino-aprendizagem. No entan-
to, para De Rossi (2006) o coordenador pedagógico “esforça-se por unir, desafiar 
e fabricar, com fios separados e heterogêneos, um tecido escolar, comunitário e 
social, coerente e unido, em meios de conflitos, oposições, negociações e acor-
dos.” (DE ROSSI, 2006, p. 68)

Portanto, a atuação do coordenador pedagógico transcende os limites da 
orientação ao professor diante da complexidade do processo de ensino e de 
aprendizagem. O próprio ambiente escolar é uma mescla de culturas diferentes, 
de realidades econômicas, sociais, políticas, relações grupais, características in-
dividuais, relações interpessoais e de poder, elementos esses que se transfor-
mam em variáveis muito presentes no cotidiano da escola. 

Para a Agência de Certificação Profissional da Fundação Luis Eduardo Ma-
galhães (2006), que ministra cursos de especialização para a formação de pro-
fissionais da educação, o grau   de intensidade das atividades do Coordenador 
Pedagógico depende: 

dos tipos de atividades desenvolvidas, dos grupos articulados por ele; 
das atribuições específicas dos profissionais e sujeitos que integram 
esses grupos; da definição de prioridades e objetivos; da distribuição 
de responsabilidades convencionadas pela organização e pelos varia-
dos grupos, em diferentes momentos e situações; dentre outros fatores 
(FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 2006, p. 1). 
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Dessa forma, é o coordenador pedagógico quem faz a análise e a ava-
liação diagnóstica do processo ensino-aprendizagem, articulando-se com todos 
os atores envolvidos na escola em busca de uma solução coletiva para os pro-
blemas a serem enfrentados. De acordo com Vicentini et al (2006), uma tarefa 
que lhe exige conhecimentos específicos voltados para a melhoria do processo 
de ensino-aprendizagem, para o desenvolvimento e a implantação da Proposta 
Pedagógica, do Currículo Escolar e de Programas Educacionais, com foco em 
conhecimentos e atitudes. 

Não obstante, o coordenador pedagógico também auxilia no crescimento 
profissional e na formação continuada dos educadores, além do desenvolvimento 
de recursos pedagógicos mais apropriados para o desenvolvimento dos alunos. 
Dentre os gestores, pais e comunidade escolar a relação também é dialógica, de 
busca de parcerias e envolvimento nos projetos da escola. 

Dentre as competências do coordenador pedagógico mencionadas pela 
Fundação Luis Eduardo Magalhães (2006) e endossadas por Vicentini et al 
(2006), destacam-se: 

• Compreender fenômenos naturais de processos histórico-geográficos, 
da produção tecnológica e das manifestações artísticas através de bases 
teóricas do processo ensino-aprendizagem; 

• Selecionar, organizar, relacionar, interpretar, tomar decisões e enfrentar 
situações problema; 

• Relacionar e argumentar: coordenar pontos de vista, defender ou criti-
car uma hipótese ou afirmação; 

• Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração 
de proposta e intervenção participativa na realidade, respeitando os va-
lores humanos e considerando a diversidade sociocultural. ( VICENTINI 
et al. 2006, p. 30)

Com base nessas competências, destacam-se os traços mais relevantes 
que compõem o perfil profissional do coordenador pedagógico, embora a reali-
dade em que cada um esteja inserido seja determinante para o modo de atuação 
em resposta às necessidades refletidas por essa realidade. No entanto, ao rever 
a literatura que subsidia este estudo, pode-se dividir o campo de atuação do 
coordenador pedagógico em quatro grandes grupos: o planejamento da ação pe-
dagógica, a orientação e articulação com o professor, o assessoramento técnico 
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à gestão escolar e a análise global da escola. 

No contexto geral, esses quatro tópicos focalizam a atuação do coordena-
dor pedagógico no atendimento às necessidades de aprendizagem dos alunos, 
no aperfeiçoamento contínuo dos professores, na contextualização e articulação 
das várias áreas do conhecimento e nos objetivos de ensino traduzidos em com-
petências e habilidades.

Quando pensamos na importância da motivação na aprendizagem, pode-
mos dizer que é uma luta buscar subsídios para que a escola se torne atraente 
aos olhos dos alunos. Sabemos que hoje em dia, as crianças vivem em um mun-
do repleto de tecnologias e brinquedos que encantam e as fascinam. 

DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa constitui-se do tipo exploratória. Para Gil (2008) este tipo de 
pesquisa proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode en-
volver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no pro-
blema pesquisado. 

Quanto a abordagem, será qualitativa, pois dentro da sua elaboração será 
necessário explorar o cotidiano das relações interpessoais entre coordenadores 
pedagógicos e professores. Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qua-
litativa envolve uma abordagem interpretativa do mundo, tentando entender os 
fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem.

Quanto aos procedimentos técnicos será bibliográfica,pois segundo Gil 
(2008) trata-se de uma pesquisa desenvolvida com base em material já elabora-
do, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

 O levantamento bibliográfico ocorreu entre os dias 01 a 05 de junho de 
2021 nas seguintes bases de dados ou indexadores: CAPES/MEC, Google Aca-
dêmico e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para obter um melhor 
resultado, foram pesquisados teses e artigos cientificos nacionais entre os anos 
de 2015 a 2020, a partir das bases de dados, utilizou-se o operador lógico –                                 
termo referente a lógica booleana – ou AND  (intercessão) com as palavras cha-
ves: Coordenação pedagógica. Motivação. Prática docente. ( Quadro 1). 
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QUADRO 1 -  Teses e artigos cientificos nacionais entre os anos de 2015 a 2020

PALAVRAS CHAVES SciELO GOOGLE ACADÊMICO CAPES  MEC

Artigos Científicos 
Nacionais

30 56 26

Teses no Brasil 5 8 13

TOTAL 35 64 39

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021.

RESULTADOS 

 Após a coleta de dados, pode-se afirmar que a discussão sobre motivação 
pedagógica e motivação aliadas à prática docente no Brasil tem sido objeto de 
vários estudos. Destaca que essa temática traz várias perspectivas, concepções 
e cenários complexos em disputa da ação política de diferentes atores e contextos 
institucionais.

 Nos estudos realizados pela presente pesquisa podemos concluir que a 
plataforma Google Acadêmico vem sendo a que mais produz trabalhos no âmbito 
de artigos nacionais , com 56 publicações, já a plataforma CAPES destaca-se na 
publicação de teses, com 13 publicações.

 Para além dos resultados obtidos, é preciso que haja de fato na prática, 
ações que desenvolvam as relações interpessoais, pois somente assim, a 
motivação de todos que compõem o ambiente escolar será eficaz para promover 
práticas pedagógicas mais êxitosas e gerar a aprendizagem significativa dos 
alunos. 

CONCLUSÃO 

A realização deste trabalho mostrou que coordenador pedagógico ocupa 
uma função significativa, pois possibilita alternativas de ações que permitam que 
o professor reflita sobre sua prática através da compreensão dos fatos, da análi-
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se, reflexão dos acontecimentos e trocas de experiências, buscando realizar os 
objetivos propostos. Assim, a coordenação estará proporcionando aos envolvi-
dos no processo educacional condições de transformação e de realizações dos 
desafios na escola. Tudo isso só será possível se o coordenador pedagógico 
tiver uma visão de trabalho coletivo, muita criatividade, participação ativa e que 
saiba conduzir sua equipe com motivação.

Diante do exposto nesta pesquisa, é oportuno fazer algumas considerações 
sobre os seus resultados retomando a idéia inicial que se pretendeu investigar. O 
objetivo principal foi identificar as contribuições da atuação e articulação do coor-
denador, entre os docentes, visando à qualidade do processo de ensino-aprendi-
zagem. Para tanto, se identificou primeiramente as ações do coordenador dentro 
da escola, pontuou-se as práticas que contribuem com o fazer docente, analisou-
-se os aspectos que facilitam e dificultam essas trocas, de forma a proporcionar, 
através da pesquisa, uma reflexão principalmente aos especialistas sobre seu 
papel na escola.
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A ARTE NOS CURSOS DE PEDAGOGIA NO ESTADO 
DE SANTA CATARINA
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Andréia Bulaty23

INTRODUÇÃO 

Ítaca

Se partires um dia ruma a Ítaca,

faz votos de que o caminho seja longo,

repleto de aventuras, repleto de saber.

Nem Lestrigões nem os Ciclopes

nem o colérico Posídon te intimidem;

eles no teu caminho jamais encontrarás

se altivo for teu pensamento, se sutil

emoção teu corpo e teu espírito tocar.

Nem Lestrigões nem os Ciclopes

nem o bravio Posídon hás de ver,

se tu mesmo não os levares dentro da alma,

se tua alma não os puser diante de ti.

Faz votos de que o caminho seja longo.

Numerosas serão as manhãs de verão

nas quais, com que prazer, com que alegria,

tu hás de entrar pela primeira vez um porto

para correr as lojas dos fenícios

23  Pós- doutora e Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
professora do Colegiado de Pedagogia na Universidade Estadual do Paraná- campus União 
da Vitória-PR, membro dos grupos de pesquisa: Grupo de Estudos e Pesquisas em Práxis 
Educativa (GEPPRAX/UNESPAR) e Grupo de Estudos e Pesquisa em Artes Visuais, Educação 
e Cultura (GEPAVEC/UEPG), e-mail andreiabulat@gmail.com 

mailto:andreiabulat@gmail.com


97

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

e belas mercancias adquirir:

madrepérolas, corais, âmbares, ébanos,

e perfumes sensuais de toda espécie,

quanto houver de aromas deleitosos.

A muitas cidades do Egito peregrina

para aprender, para aprender dos doutos.

Tem todo o tempo Ítaca na mente.

Estas predestinado a ali chegar.

Mas não apresses a viagem nunca.

Melhor muitos anos levares de jornada

e fundeares na ilha velho enfim,

rico de quanto ganhaste no caminho,

sem esperar riquezas que Ítaca te desse.

Uma bela viagem deu-te Ítaca.

Sem ela não te ponhas a caminho.

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.

Ítaca não te iludiu, se a achas pobre.

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência,

E agora sabes o que significam Ítacas.

 

Konstantinos Kaváfis

 O poema do renomado poeta grego Konstantinos Kaváfis lembra o retorno 
de Ulisses que caminhava para Ítaca, sua cidade, após a guerra de Tróia. No 
contexto deste trabalho, caminha- se em direção a compreensão da Arte no curso 
de Pedagogia. 

A Pedagogia sempre foi questionada e suas pesquisas têm campos ainda 
a serem pesquisados, como é o caso da Arte na formação do pedagogo. Campo 
relevante a formação humana cultural do homem que por vezes no curso de 
Pedagogia é secundarizado. 
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Propõem- se com o atual estudo buscar no currículo do Curso de Pedago-
gia das Instituições de Ensino Superior (IES) presenciais e públicas do Estado de 
Santa Catarina, saber como a Arte está sendo trabalhado na formação do peda-
gogo. Diante disto, a investigação buscou compreender como os currículos dos 
Cursos de Pedagogia das IES públicas/presenciais do Estado de Santa Catarina, 
organizam o conhecimento da Arte, expressando qual realidade de formação do 
pedagogo? Para responder a essa questão pertinente, o objetivo da pesquisa 
é analisar os currículos dos cursos de Pedagogia das IES públicas do Estado de 
Santa Catarina, quanto a presença e organização da Arte em seus Projetos Pe-
dagógicos Curriculares. 

Lembra- se que a reivindicação de introduzir a disciplina de “Fundamen-
tos da arte-educação” no curso de Pedagogia é uma discussão com caminhada 
curta, estando presente desde a década de 1980, como testemunham as conclu-
sões do I Congresso Nacional de Arte e Educação/Salvador em 1983; o Manifes-
to de Diamantina em 1985; a Carta de São João Del-Rei em 1986; o Manifesto 
dos arte-educadores do Estado de São Paulo em 1987 (MARTINS, 2015). Luta 
que marca o espaço da Arte nos processos educativos desde a infância até o 
curso de formação de professores. Passados 37 anos da primeira reivindicação 
formalizada, somam- se a questão problematizadora de pesquisa, outras ques-
tões: A Arte está inserida nos cursos de Pedagogia? Como? Que titulação as dis-
ciplinas relacionadas com a Arte têm recebido? As disciplinas relacionadas à Arte 
são obrigatórias, optativas ou complementares? Com que carga horária elas se 
apresentam? Qual a bibliografia? Quais linguagens artísticas são trabalhadas? 
Está presente a Polivalência no trabalho com a Arte? Estas são algumas das si-
tuações sobre a Arte e a Pedagogia que busca- se compreender com a pesquisa. 
É buscar compreender a Ítaca desse trabalho.

O CURSO DE PEDAGOGIA, A ARTE E O CURRÍCULO

O curso de Pedagogia é um dos cursos a nível de Brasil que marca a for-
mação e professores e em especial a formação dos profissionais atuantes na 
formação base do sujeito. 
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O curso de Pedagogia tem como característica à docência e a gestão. Con-
cordando com Saviani (1985, p.27) defende- se que o pedagogo “[...] é aquele 
que possibilita o acesso a cultura, organizando o processo de formação cultural. 
É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os métodos [...]”, ou 
seja, o pedagogo é o articulador da formação cultural humana24 ou da semiforma-
ção cultural do homem25. Formação que é complexa, dialética, que abrange uma 
diversidade de temas, acompanhamento de programas, atividades educativas 
nos diferentes níveis de ensino e nos diversos campos do conhecimento.

A formação nos cursos de Pedagogia, encontra-se atualmente numa estru-
tura organizacional aproximadamente de quatro anos, com um leque de direciona-
mento que possibilita uma atuação profissional em diversas frentes – pedagogo, 
professor da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, disciplinas 
pedagógicas no ensino de formação docente; atuar em espaços não escolares; 
na gestão escolar – com uma formação que abrange todos os campos do conhe-
cimento – língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e Artes. 

Para ser habilitado em todos esses campos, o currículo do curso de Peda-
gogia apresenta uma diversidade de conhecimento. Será que todos os campos 
do conhecimento recebem o mesmo espaço no currículo do curso de Pedagogia, 
respeitando os pressupostos e fundamentos essenciais a práxis pedagógica? 

O curso de Pedagogia foi instituído pelo Decreto-lei nº.1190 de 1939, na 
antiga Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, surgindo com 
a finalidade da formação de Técnicos em Educação com vista a atuação como 
professor na escola secundária, com uma dupla habilitação, seguindo a fórmula 
conhecida como “3+1”, com um ano de disciplinas de natureza pedagógica, jus-
tapostas às disciplinas de conteúdo, com duração de três anos, formando nos 

24  A ideia de formação cultural necessariamente se postula a situação de uma humani-
dade sem status e sem exploração, uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, 
mais lúcido o todo (ADORNO, 1996).
25  O entendido e experimentado medianamente – semientendido ou semi- experimenta-
do – não constitui o grau elementar da formação, e sim o seu inimigo mortal [...] procura sub-
jetivamente a possibilidade da formação cultural, ao mesmo tempo, em que, objetivamente, 
se coloca todo contra ela. A experiência – a continuidade da consequência em que perdura o 
ainda não existente e em que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no indiví-
duo – fica ainda substituída por um estado informativo pontual, desconectado, intercambiável e 
efêmero, e que se sabe que ficará borrado no próximo instante por outras informações (ADOR-
NO, 2010, p.29 - 33).
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três primeiros anos do curso o Bacharel e depois de concluído o curso de didática 
e prática de ensino, lhe era conferido o diploma de licenciado, sendo concedido 
aos mesmos o registro para ministrar aulas de Matemática, História, Geografia 
e Estudos Sociais, no primeiro ciclo do ensino secundário (SCHEIBE; AGUIAR, 
1999) (SAVIANI, 2009). O ensino da Arte nesta constituição inicial não era con-
templado na formação dos pedagogos, aparecia de forma singela nos currículos 
das Escolas Normais, proposto no desenho pedagógico que explorava os esque-
mas de construção gráfica (FERRAZ; FUSARI, 2001).

Enquanto bacharel o pedagogo ocupava cargo de técnico de educação, 
e como licenciado, seu principal campo de trabalho era o curso normal, sen-
do reestruturado com a Lei da Reforma Universitária nº. 5540/68, reorganizado, 
abolindo a distinção entre bacharelado e licenciatura, e criando- se as “habili-
tações” (SCHEIBE; AGUIAR, 1999). Mesmo com uma formação de pedagogos 
não determinando se era bacharelado ou licenciado, a concepção dicotômica 
presente no modelo anterior permaneceu na nova estrutura, de uma maneira 
mais suavizada. 

O curso de Pedagogia foi dividido em dois blocos distintos e autônomos: de 
um lado as disciplinas chamadas de fundamentos da educação e, de outro, as 
disciplinas das habilitações específicas, implicando predominantemente na for-
mação de “especialistas” em educação (supervisor escolar, orientador educacio-
nal, administrador escolar, inspetor escolar, etc.), continuando a ofertar, na forma 
de habilitação, a licenciatura “Ensino das disciplinas e atividades práticas dos 
cursos normais”, com possibilidade ainda de uma formação alternativa para a 
docência nos primeiros anos do ensino fundamental (SCHEIBE; AGUIAR, 1999) 
(SAVIANI, 2009).

Com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional nº 5.692/7126, o ensi-
no de Arte foi contemplado na educação básica e assim passou a ser obrigatório 
nas escolas (BRASIL, 1971). Mesmo assim, não foi suficiente para sua inclusão 

26  A educação artística passa ser uma atividade educativa, deixando de ser atividade 
complementar, sendo obrigatória no currículo escolar, abrindo demanda de profissional qualifi-
cado para ministrar esta disciplina, sendo exigido formação universitária para trabalhar com a 
disciplina a partir da 5ª série. Os professores da época não tinham orientação suficiente para 
desenvolver seu trabalho, pois, até então, lecionavam desenho, trabalhos manuais, canto, 
artes aplicadas, atividades geralmente sempre relacionadas ao trabalho (FURLAN; FIUSA, 
2013, p. 2-3).
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nos cursos de Pedagogia, ficando a cargo dos cursos de licenciatura em Educa-
ção Artística27 (VIDAL, 2011). 

Na década de 80, o Brasil passa pelo movimento de globalização e demo-
cratização do ensino e várias universidades reformularam seus currículos dando 
ênfase a formação do pedagogo, profissional para atuar na educação pré-escolar 
e nas séries iniciais do ensino de 1.º Grau (BRASIL, 2006, p. 3). É com a LDB nº 
9.394/96 (BRASIL, 1996) que a Arte encontra espaço nas escolas e consequen-
temente na formação de professores. Assim, o curso de Pedagogia passa a inse-
rir em seu currículo o ensino da Arte. A partir desse momento o pedagogo passa 
a lecionar a disciplina de Arte tanto na educação infantil como nos anos iniciais 
da educação básica, conforme a determinação da LDB nº 9394/96 no Art. nº 62 
quando defende que a formação de professor para atuar na educação básica se 
dará no nível superior, em cursos de licenciatura plena, concebendo a Pedagogia 
a formação para este profissional. 

Frente a isso, existe a necessidade da formação inicial do pedagogo, con-
siderar o ensino de Arte como fomento para os conhecimentos específicos da 
área, objetivando a reflexão em torno da Arte no currículo da Pedagogia (REIS; 
PRINCIVAL; CARDOZO, 2018).

Legalmente as Diretrizes Curriculares Nacionais de Pedagogia (BRASIL, 
2006) trazem alguns fragmentos que menciona a Arte, mas isso não é suficiente 
para garantir que o ensino da Arte seja contemplado como disciplina específica 
nos currículos dos Cursos de Pedagogia. 

A história nos desvela que os cursos de Pedagogia no Brasil, se conso-
lidam em processos lentos de embates e transformações, pautados por anos 
em concepções fragmentadas, tradicionalistas, tecnicistas, que negligenciavam 
campos de conhecimento específicos, como é o caso da Arte, que é necessária 
a formação cultural humana do homem (VIDAL, 2011). A partir da DCN/Pedago-
gia de 2006 que a Arte passa a ser reconhecida como conhecimento específico 
necessário a formação do pedagogo, no artigo 5º, inciso V se defende que o 

27  O currículo de licenciatura em educação artística na universidade pretende preparar 
um professor de arte em apenas dois anos, que seja capaz de lecionar música, teatro, artes 
visuais, desenho, dança e desenho geométrico, tudo ao mesmo tempo, da primeira à oitava 
série, e em alguns casos, até o 2º grau (BARBOSA, 2003, p.10).
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egresso do curso de Pedagogia precisa estar apto a “ensinar Língua Portugue-
sa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Educação Física, de for-
ma interdisciplinar e adequada as diferentes fases do desenvolvimento humano” 
(BRASIL, 2006, p.2).

Em 2015 com a criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a forma-
ção inicial em nível superior, de modo explícito direto a Arte não aparece men-
cionada, mas fica incluída no art. 12º, quando este pontua sobre os núcleos de 
formação:

I - núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e inter-
disciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e metodolo-
gias, e das diversas realidades educacionais, articulando: a) princípios, 
concepções, conteúdos e critérios oriundos de diferentes áreas do co-
nhecimento, incluindo os conhecimentos pedagógicos, específicos e in-
terdisciplinares, os fundamentos da educação, para o desenvolvimento 
das pessoas, das organizações e da sociedade; [...] c) conhecimento, 
avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos 
e processos de ensino e aprendizagem que contemplem a diversidade 
social e cultural da sociedade brasileira; [...] e) conhecimento multidi-
mensional e interdisciplinar sobre o ser humano e práticas educativas, 
incluindo conhecimento de processos de desenvolvimento de crianças, 
adolescentes, jovens e adultos, nas dimensões física, cognitiva, afetiva, 
estética, cultural, lúdica, artística, ética e biopsicossocial; [...] (BRASIL, 
2015, p. 9- 10).

A resolução deixa marcado nas entrelinhas que a Arte tem espaço, fazen-
do parte da formação geral, necessitando ser trabalhado os conhecimentos/                  
fundamentos específicos, entrelaçando o conhecimento, a avaliação, o processo 
criativo e os processos de ensino e aprendizagem, que incluem conhecer o de-
senvolvimento humano e artístico, sendo a Arte parte da realidade social. 

 Assim, o currículo é a peça-chave para o projeto de formação de professo-
res e da sociedade. Segundo Sacristán (2013) o currículo determina quais são os 
conteúdos que serão abordados e também estabelece os níveis e tipos de exi-
gência para os graus sucessivos, ordena o tempo escolar e se torna o regulador 
da formação e das pessoas. Ou seja, o currículo é o documento que legitima o 
que é ensinado e sobre o que se aprende, que determina como são distribuídos 
períodos para se ensinar e também aprender, sendo separados os conteúdos 
de cada nível, agregando à capacidade reguladora do currículo os conceitos de 
classe, grau e método (SACRISTÁN, 2013). Portanto, o currículo não é neutro, 
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nem universal e imóvel, o mesmo é conflituoso, por ser conforme defende Sa-
cristán (2013) uma expressão do projeto educacional e cultural para a sociedade. 
O currículo é a expressão da possibilidade de uma formação cultural e/ou uma 
semiformação cultural do homem. 

Nesse momento faz- se necessário conhecer o que os currículos dos                 
cursos de Pedagogia do Estado de Santa Catarina pontuam sobre o ensino da 
Arte.

ARTE NOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA NO                         
ESTADO DE SANTA CATARINA

O estudo foi desenvolvido com base em procedimentos com princípios da 
pesquisa quantitativo – partir do levantamento do número de IES/cursos de Pe-
dagogia/disciplinas e qualitativa– com a análise documental do PPC (Proposta 
Pedagógica Curricular) dos cursos de Pedagogia.

Para a realização desse estudo fez- se uma consulta ao site www.https://
emec.mec.gov.brq, no Cadastro e-MEC, que é regulamentado pela Portaria               
Normativa nº 21, de 21/12/2017, que apresenta a base de dados oficial dos cur-
sos e Instituições de Educação Superior - IES, independentemente de Sistema 
de Ensino, para ter uma visão do cenário geral sobre o Estado de Santa Catarina 
em relação ao curso de Pedagogia. Em 2021, no Estado de Santa Catarina exis-
tem 127 Cursos de Pedagogia presencias e EAD, públicos e privados. 

O Decreto 2.306 de 1997, regulamenta a existência de uma tipologia inédi-
ta para o sistema de ensino superior brasileiro, sendo: 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, IES privadas sem fins lu-
crativos e IES privadas com fins lucrativos. Quanto à sua organização 
acadêmica, as instituições de ensino superior do sistema federal de ensi-
no passaram a ser classificadas em: a) universidades; b) centros univer-
sitários; c) faculdades integradas; d) faculdades; e) institutos superiores 
ou escolas superiores. [...] Destaque-se aí a questão da formação de 
professores. (SCHEIBE; AGUIAR, 1999, p. 222).

Nesses espaços estabeleceu- se o lócus privilegiado à formação de profes-
sores, agora organizados em instituições de ensino presencial e/ou a distância.     
O Estado de Santa Catarina conta com 127 cursos de Pedagogia, dos quais 48 
cursos são em regime presencial e 79 ofertados em educação a distância. Nesse 
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trabalho o foco está nos cursos presenciais e gratuitos.

O estado de Santa Catarina, há anos, vem se destacando como um dos 
principais polos tecnológicos do País, especialmente por conta do pioneirismo de 
diversas empresas e pelas tecnologias por elas desenvolvidas. (US- 10, 2019, 
p.5). 

Sabendo que o Estado de Santa Catarina conta com 48 cursos presenciais, 
realizou- se a etapa de acesso aos PPC de cada curso de Pedagogia. Os docu-
mentos de domínio público foram localizados junto as páginas virtuais dos cursos 
nas redes sociais, nas respectivas instituições de ensino. 

Dos 48 cursos de Pedagogia presenciais ofertados no Estado, 11 cursos 
de Pedagogia são em regime gratuito e oferta presencial. As IES foram denomi-
nadas com siglas fictícias aleatoriamente, conforme representados na tabela a 
seguir.

Tabela 1 – Caracterização dos cursos de Pedagogia

IES
ANO

INÍCIO 
CURSO

PERÍODO ANO 
PPC

CARGA 
HORARIA

DURAÇÃO 
CURSO

CIDADE DO 
CAMPUS

UF- 01 2012
Matutino

2019 3.435
9 semestres

Chapecó
Noturno 10 semestres

IFS- 02 2014 Noturno 2016 3.460 8 semestre Palhoça

FM- 03 2005 Matutino e 
noturno 2017 3.341 4 anos Palhoça

UFS- 04 1960 s/p 2008 3.672 4,6 anos Florianópolis

IFA- 05 s/d Integral 2017 3.395 4 anos Abelardo Luz

IFB- 06 s/d Matutino e 
noturno 2017 3.350 8 semestre Blumenau

IFR- 07 s/d Noturno 2017 3.210 4 anos Rio do Sul

IFV- 08 s/d Vespertino e 
noturno 2017 3.410 8 semestre Videira

FU- 09 2019 Regime 
especial 2019 3.870 8 Semestre Ibarama

US- 10 2005 Noturno 2019 3226 8 semestre São José

UDE- 11 1963 Matutino e 
noturno 2010 3852 4 anos Florianópolis

Fonte: a autora com base nos PPCs dos cursos de Pedagogia 
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Observa- se na tabela que os cursos funcionam em regime semestral e 
anual, com uma carga horária próxima entre eles, variando de 3.210 h a 3.870 
h, com os PPCs reformulados na última década, menos UFS- 04. No registro en-
contrado nos PPCs desvela- se que o curso mais antigo foi criado em 1960 e o 
mais recente em 2019, ressaltando que tem cursos que não apresentam nem no 
site e nem no PPC o ano de criação do mesmo. 

Todos os cursos estão situados no Estado Catarinense atendendo as de-
mandas formativas das suas respectivas localidades, contribuindo com o desen-
volvimento da sua região. Dependendo da cidade tem dois cursos em IES dife-
rentes. Outra IES oferece cursos de Pedagogia em diversas cidades do Estado.

TABELA 2 – Nomenclatura dos cursos de Pedagogia 

IES NOME DO CURSO

UF- 01 Licenciatura em Pedagogia

IFS- 02 Licenciatura em Pedagogia Bilíngue (Libras -Português)

FM- 03 Licenciatura em Pedagogia

UFS- 04 Licenciatura em Pedagogia

IFA - 05 Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação do Campo.

IFB- 06 Licenciado em Pedagogia

IFR- 07 Licenciado em Pedagogia

IFV- 08 Licenciatura em Pedagogia

FU- 09 Licenciatura em Pedagogia - Indígena Xokleng

US- 10 Licenciatura em Pedagogia

UDE- 11 Licenciatura em Pedagogia

Fonte: a autora com base nos PPCs dos cursos de Pedagogia 
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Constata- se que todos os cursos analisados são de licenciatura em Peda-
gogia. Tem- se três cursos que chamam atenção, um é bilíngue, um do campo e 
o  outro é indígena. 

Esses cursos de Pedagogia em linhas gerais visam a formação de profes-
sores para a docência – educação infantil, anos iniciais, formação de docentes 
(magistério), Educação de jovens e adultos; gestão escolar e dos sistemas de 
ensino, para a pesquisa e educação em espaços não formais. 

Os 11 cursos são ofertados em 8 IES. Tem uma IES que disponibiliza 4 cur-
sos, com PPCs próprios para atender as demandas da comunidade. 

Formar professores para exercer funções de magistério na educação in-
fantil e anos iniciais do ensino fundamental, dos cursos de ensino médio 
na modalidade Normal, na educação profissionalizante na área de ser-
viços e apoio escolar e em outras áreas. (IFR- 07, 2017, p. 21) (IFV- 08, 
2017, p.23).

Formar professores para exercer funções de magistério na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensi-
no Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. (IFB- 06, 2017, p.20).

O curso de Licenciatura em Pedagogia, com ênfase em Educação do 
Campo destinasse à formação de professores para exercer funções de 
magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, que compreendem a 
gestão de sistemas e instituições de ensino, em contextos escolares e 
não escolares, nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
(IFA- 05, 2017, p. 21).

Nessa IES que apresenta 4 cursos, tem 2 objetivos idênticos de curso e os 
outros 2 cursos mesmo sendo da mesma IES apresentam particularidades, sen-
do que 1 corresponde a licenciatura de Pedagogia do Campo.

Os cursos de Pedagogia Indígena e Pedagogia Bilíngue tem objetivos que 
expressam os contextos de preocupação com a formação de profissionais para 
atuar com a educação bilíngue e o povo indígena Xokleng: 

O presente Curso de Pedagogia Bilíngue pretende formar profissionais 
bilíngues com foco nas línguas Libras e Português, para atuação na Edu-
cação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (IFS- 02, 2016, p. 
15).
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Habilitar professoras e professores pertencentes ao Povo Indígena Lak-
lãnõ/Xokleng para atuarem na educação infantil e anos iniciais do ensino 
fundamental, coordenação e orientação pedagógica das escolas e no de-
senvolvimento de projetos de interesse das comunidades, com compe-
tência para refletir criticamente sobre as práticas políticas pedagógicas 
de uma educação diferenciada pautada na perspectiva da interculturali-
dade. (FU- 09, 2019, p.24).
 

 Encontrou- se com a pesquisa cursos com objetivos que se complementam 
aos já mencionados, focados na formação profissional embasada em referen-
ciais do ensino, pesquisa e práxis educativa.

Formar profissionais criadores, mediadores e críticos, com base teórico-
-metodológica consistente para atuar como docentes-pesquisadores na 
Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e na gestão 
da escola e dos Sistemas Educacionais (UF- 01, 2019, p.25).

A proposta pedagógica do Curso de Pedagogia da FMP entende o tem-
po/espaço de formação inicial do/a Pedagogo/a como uma possibilidade 
de formação plural, dinâmica e multicultural, fundamentado nos referen-
ciais sócio antropológicos, psicológicos, epistemológicos e pedagógicos 
(FM- 03, 2017, p. 22).

O curso de Pedagogia, por sua vez, prepara o acadêmico para atuar em 
múltiplos espaços da educação, movidos por sua competência e com-
promisso de transformação social. A demanda por profissionais da área 
é elevada na região (US- 10, 2019, p. 6). 

O Curso tem por objetivo formar profissionais da educação (Educação 
Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens de 
Adultos/ Gestão Educacional) com sólidos referenciais pautados nos 
fundamentos históricos, sociais, políticos e econômicos, articulados com 
teoria e prática e com pesquisa e extensão nas diferentes áreas de co-
nhecimento, e com atuação interdisciplinar nos diversos contextos edu-
cacionais formais e não formais (US- 10, 2019, p. 55).

Curso de Pedagogia tem como objetivo formar docentes para atuar prio-
ritariamente na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental com uma sólida fundamentação teórica e metodológica com base 
na relação teoria e prática para uma atuação crítica e comprometida com 
a Educação Básica (UDE- 11, 2010, p.19).

 Observado os objetivos dos cursos de Pedagogia, perceber- se nos currí-
culos algumas disciplinas que retratam o ensino de Arte. Os 11 cursos de Peda-
gogia apresentam ao todo 19 disciplinas que trazem a Arte, sendo 2 em regime 
optativas e as demais 17 em caráter obrigatório. 
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Tabela 03: Nomenclatura das disciplinas de Arte

IES DISCIPLINA
CARGA 

HORARIA
REGIME

UF- 01 Arte, educação e infância 45 Obrigatória

IFS- 02
Linguagens e educação: visualidade, 

corpo e arte
40 Obrigatória

FM- 03 Arte Educação 66 Obrigatória

UFS- 04

Arte, Imaginação e Educação 72 Obrigatória
Dança no Espaço Escolar 72 Optativa

Vigotski, escola, arte e ensino na infância 27 Optativa
Arte e Criação de Materiais Pedagógicos

na Educação Infantil
54 Obrigatória

Cinema, Infância e Educação 54 Obrigatória
Educação Popular, Arte e Cidadania 54 Obrigatória

IFA- 05 Fundamentos Metodológicos em Artes 90 Obrigatória
IFB- 06 Fundamentos Metodológicos em Artes 90 Obrigatória
IFR- 07 Fundamentos e metodologia em Artes 75 Obrigatória
IFV- 08 Fundamentos e Metodologia em Artes 90 Obrigatória
FU- 09  Arte e Educação Indígena 90 Obrigatória

US- 10
Educação e Estética: Artes 80 Obrigatória

Educação e Estética: Música 80 Obrigatória

UDE- 11

Música e Ensino 36 Obrigatória
Artes Visuais e Ensino 54 Obrigatória

Teatro e Ensino 36 Obrigatória

Fonte: a autora com base nos PPCs dos cursos de Pedagogia 

 As disciplinas se apresentam com várias nomenclaturas que dão aponta-
mentos sobre os conhecimentos que estão expressos nas ementas. São discipli-
nas que anunciam o ensino da Arte- artes visuais, teatro, música, dança; outras 
trazem discussões como a estética, a imaginação, a escola, a criação; outras 
envolvem os fundamentos e metodologias da arte e a educação indígena. 

 A maior parte das disciplinas tem carga horária superior a 50 h até atingir 
90 h. 

 Destaca- se que a IES chamada de UFS- 04 apresenta no currículo 6 disci-
plinas que envolvem a discussão de Arte. A IES denominada de UDE- 11 tem no 
currículo de Pedagogia 3 disciplinas de Arte; já a IES, US- 10 tem 2 disciplinas 
englobando Arte, e as demais IES, apresentam ao menos 1 disciplina ao longo 
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do curso de Pedagogia para apresentar a Arte ao pedagogo. Todos os currículos 
reforçam a legislação LDB 9394/96 e DCN/Pedagogia de 2006, em que a Arte é 
um campo de conhecimento obrigatório na formação do pedagogo.

 Na sequência apresenta- se os conhecimentos que cada disciplina discor-
re.

Tabela 4 – Ementas das disciplinas de Arte

IES EMENTA

Uf- 01

O papel da arte nos processos pedagógicos. Princípios e fundamentos das lin-
guagens da arte. A arte na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fun-
damental: concepções teóricas, metodológicas e legais. A expressão da criança 
nas linguagens da arte: artes visuais, cinema, teatro, música e dança. Aspectos 
metodológicos da arte em contextos educativos.

IFS- 02 
As linguagens visuais e audiovisuais presentes na educação escolar e sua relação 
com a aprendizagem das crianças surdas e ouvintes. Linguagem visual, como              
ferramenta educacional. Linguagem corporal.

FM- 03
Noções de teoria da arte. Arte-educação. Arte e constituição dos sujeitos. História 
do ensino de arte. Tendências de educação escolar em arte. Arte no currículo es-
colar. Conteúdos, métodos e procedimentos em arte. Arte na prática pedagógica 
da Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental e EJA

UFS- 04

Arte como experiência e conhecimento. Imaginação, educação e cultura visual. 
Leitura e produção de imagens. Linguagens da arte, suas mídias e interações:
teatro, dança, música, cinema, artes visuais. Arte em contextos educativos.

Apreciação e ensino da dança: observação, execução e criação. Observação e 
análise do movimento. Corpo e diferença no espaço escolar.

As disciplinas (Vigotski, escola, arte e ensino na infância - Arte e Criação de Mate-
riais Pedagógicos na Educação Infantil - Cinema, Infância e Educação - Educação 
Popular, Arte e Cidadania)
Não apresentam as ementas

IFA – 05
IFB – 06
IFR – 07
IFV - 08

Concepções de Arte na educação a partir da história do ensino de Artes no Brasil. 
Abordagens metodológicas em Arte. Conceitos, procedimentos e estratégias de 
ensino de Arte na Educação Básica. Arte e o processo criativo: artes visuais, mú-
sica, dança e teatro. Documentos curriculares oficiais para área de Artes. Planeja-
mento e avaliação em Artes. Currículo e práticas pedagógicas em Artes.

IF- 09

Arte, cultura e educação. Aspectos históricos e estéticos: arte nacional e interna-
cional. Linguagens artísticas. Elementos da visualidade e suas relações compositi-
vas. Técnicas e materialidades. Arte indígena Laklãnõ/Xokleng e cotidiano escolar 
– intervenções extensionistas junto às escolas. 
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US- 10

Artes Visuais e estética: perspectiva histórica, conceitos, teorias e abordagens na 
educação. Cultura estético-visual. Linguagens artísticas e formas de expressão 
no espaço escolar: criação, materiais, técnicas, análise e contextualização. Artes 
Visuais no espaço extraescolar: eventos, mostras e exposições.  

Fundamentos teórico-metodológicos da educação musical. Iniciação aos princí-
pios de estruturação da linguagem musical. Sensibilização e percepção sonora, 
expressão, forma, conscientização corporal e rítmica. Escuta orientada de obras 
musicais do repertório popular e erudito ocidental. Exploração de repertórios não 
ocidentais (música africana, árabe, chinesa, japonesa etc). Composição, perfor-
mance e apreciação musical. Música folclórica brasileira. 

UDE- 11

Educação musical em espaços e tempos escolares. Experiências práticas e funda-
mentação teórico-metodológica para a ação docente. Vivências Musicais. Relação 
com as demais áreas do conhecimento.

Pressupostos teóricos e metodológicos das artes visuais na educação em espa-
ços e tempos escolares. Especificidades da produção de conhecimento em artes 
visuais em diferentes idades e contextos. Linguagens visuais: criação, materiais, 
técnicas, análise e contextualização.

Princípios dramáticos e a linguagem teatral em espaços e tempos da Educação 
Infantil, Anos Iniciais e EJA, com enfoque nas particularidades dos processos de 
improvisação teatral e diferentes modalidades. Cultura teatral e integração entre 
fazer, compreender e apreciar teatro. Contexto real e contexto ficcional. Pré-texto, 
jogo dramático e jogo teatral. O professor-personagem: papel, função e mediação 
no processo de criação. A relação com as demais áreas do conhecimento.

Fonte: a autora com base nos PPCs dos cursos de Pedagogia 

Em linhas gerais os conteúdos das disciplinas mencionadas nas ementas 
apresentam discussões sobre os fundamentos da Arte- artes visuais, teatro, mú-
sica e dança. Chama a atenção com a aprovação da Lei nº. 13006/2014 – que 
insere a linguagem cinematográfica na escola, o cinema ja desponta nas disci-
plinas de algumas IES.

Em todos os currículos de Pedagogia as artes visuais se fazem presente, 
sendo a linguagem que a criança desde a infância expressa seus conheci-
mentos, sentimentos, pensamentos, inicia as garatujas da escrita, o desenvol-
vimento da imaginação criativa infantil. Também, a dança, o teatro, a música 
e o cinema contribuem assim como as artes visuais para o desenvolvimento 
das funções psicológicas superiores da criança e formação cultural humana da 
mesma. 
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Destaca- se que algumas linguagens tem espaço único destinado para 
discutir os seus fundamentos e metodologias, mas do mesmo modo, tem dis-
ciplinas que discutem todas as linguagens na mesma disciplina. Em todos os 
currículos fica ressaltado a formação de pedagogo em Arte, e essa formação 
de certa maneira direciona para uma polivalência de conhecimentos no campo 
da Arte. 

Pensar a polivalência em Arte na formação do pedagogo implica em pos-
sibilitar a criança a formação humana, para que desenvolva o conhecimento ar-
tístico e de sociedade. Lembrando que a polivalência pode ser indício também 
de uma formação superficial/fragmentada das linguagens de Arte.   

 Tem disciplinas que são denominadas de obrigatórias pelo currículo, mas 
suas ementas não aparecem no PPC, dificultando ao pesquisador, a clientela 
e ao próprio docente, saber qual conhecimento a mesma vai debater.

 Os conteúdos presentes nessas disciplinas são expressão do conheci-
mento acumulado pela humanidade, sendo considerados de relevância para 
potencializar o desenvolvimento da criança e do adulto.

 De modo geral, os conteúdos selecionados obedecem aos critérios de re-
levância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e re-
gionais; atualidade; potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo 
dos estudantes; interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; a cultura, os interes-
ses e as características dos acadêmicos, também devem ser considerados na 
seleção, organização dos conteúdos a serem ministrados e definição das estra-
tégias de ensino (FM – 03, 2017).

 Quando na formação do pedagogo é propiciado o ensino de Arte, permite- 
se ao mesmo tecer reflexões, autoanalise, crítica, pensar a sociedade e com-
preender- se como ser, que é contraditório, dialético, que produz a vida, a sua 
existência. 

 A Arte é um dos desafios no currículo dos cursos de Pedagogia. O estu-
do levanta ainda os autores que foram usados como referencial. Clássicos são 
usados no campo, sinalizando e reforçando o que a LDB 9394/96 e a DCN-Pe-
dagogia de 2006 defendem, como a criação de espaço para Arte na formação do 
pedagogo, ser humano cultural.
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  Imagem 1

Fonte: a autora com base nos PPCs dos cursos de Pedagogia

Os autores que aparecem em letra maior/destacada – Barbosa, Iavelberg, 
Vigotski, Fusari e Ferraz, entre outros, são os que aparecem com predominância 
nas ementas das disciplinas mencionadas anteriormente. São autores referência 
ao campo de Arte e ao curso de Pedagogia.

As referências contemplam os conhecimentos em todas as linguagens ar-
tísticas e reforçam que a Arte na formação do pedagogo apresenta uma cons-
ciência do mundo, as possibilidades, as derrotas, as esperanças não concretiza-
das e as promessas traídas. A mesma desvela a essência da realidade e auxilia 
a percepção (MARCUSE, 1999). A Arte na realidade não consegue mudar a so-
ciedade, é capaz de transformar a consciência daqueles que modificam o mundo.

CONCLUSÃO

A partir das análises encontradas nos currículos dos cursos de Pedagogia 
do Estado de Santa Catarina, observa- se uma resistência da Arte na formação 
do pedagogo. Os currículos dos cursos de Pedagogia têm espaço para a Arte 
como campo de conhecimento que está integrada cada vez mais ao meio social 
e ao desenvolvimento humano do pedagogo. 

Os 11 cursos de Pedagogia apresentam 19 disciplinas que contemplam as 
linguagens artísticas- artes visuais, dança, teatro, música e cinema. Ressalta- se 
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nos currículos a Arte como fenômeno presente em todos os povos, que perpetua 
o pensar e o fazer do homem materializado em objetos, construções, imagens, 
esculturas, no cinema, nos meios de comunicação, entre outros, que contribuem 
com a formação do ser.

A Arte traz nas disciplinas presentes nos cursos, a possibilidade de revelar 
significados, desenvolver a criatividade e a criticidade, a sensibilidade, a estéti-
ca, a cultura e a reflexão, elaborando conhecimentos e estimulando a poéticas, 
opondo à barbárie e semiformação cultural para produzir autonomia e formação 
cultural, e fortalecer a resistência e a emancipação humana.

 Que a Ítaca como mencionada no poema de abertura desse artigo seja  
conquistada a cada dia, buscada por cada criança e pedagogo observador, fruidor, 
criador, por isso não se apresse, que a riqueza de Ítaca esteja na caminhada.
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo deriva de investigações realizadas no âmbito do Grupo 
de Estudos e Pesquisas de Professores e Currículo-GEPEFOR, particularmente 
na perspectiva dos Cursos de Licenciatura e sua relação com o Programa de For-
mação de Professores da USP (USP, 2004). No Brasil, o modelo dominante dos 
cursos de licenciatura é o de complementar a formação de bacharelado (o que 
é comum em vários cursos). Historicamente, a formação pedagógica em cursos 
de licenciatura tem sido secundarizada em relação ao conhecimento específico 
disciplinar, seja do ponto de vista legal, quanto de sua organização pedagógi-
ca e curricular. Mesmo diante do consenso, no âmbito da produção acadêmico-
-científica, acerca da importância e da imprescindibilidade destes componentes 
para a adequada formação de um professor, estes têm sido tratados de forma 
desarticulada e desconexa. Com o advento das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação de professores da Educação Básica -DCNs (BRASIL, 2002) 
reconhece-se que esses ordenamentos legais mantêm a dicotomia e hierarquia 
consolidada entre saberes pedagógicos e saberes disciplinares. A Resolução 
CNE/CP nº 2/2015 estabelece princípios que norteiam a base comum nacional 
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para a formação inicial e continuada: sólida formação teórica e interdisciplinar, 
unidade teoria-prática, trabalho coletivo e interdisciplinar, compromisso social e 
valorização do profissional da educação, gestão democrática e avaliação e re-
gulação dos cursos de formação. (BRASIL, 2015). Porém, as atuais normativas 
(Resolução CNE/CP nº 2/2019 e Resolução nº CNE/CP nº 1/2020) buscam uma 
formação pragmática, padronizada e pautada na pedagogia das competências, 
acirrando a histórica dicotomia. (CUNHA, 2018; DINIZ PEREIRA, 2007,1999; 
EVANGELISTA, 2013; SAVIANI,2009; GONÇALVES; MOTA; ANADON, 2020). 
Neste artigo, abordam-se questões basilares de formação de professores 
consubstanciados nos Cursos de Licenciatura, nas normativas que permeiam 
tais Cursos, bem como em iniciativas das universidades públicas no tocante ao 
processo de reformulação desses Cursos, com destaque para o Programa de 
Formação de Professores da USP (PFPUSP). A pesquisa, de caráter qualitativo e 
exploratória utiliza a análise documental (CELLARD, 2008) para leitura e análises 
de documentos (Normativas, Projeto Pedagógico de Cursos, PFPUSP) dos 12 
Cursos de Licenciatura da Área de Ciências Exatas e da Terra da Universidade 
de São Paulo (USP) no sentido de identificar o período de criação dos cursos, 
as modalidades oferecidas e a adequação ao PFPUSP pela via das matrizes 
curriculares, referendadas nos Blocos II, III e IV. Utilizou-se o Sistema Júpiter/
USP e website das Unidades para a coleta de dados. 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: 
VELHAS QUESTÕES, NOVOS DILEMAS 

A formação de profissionais do magistério da Educação Básica tem se cons-
tituído em campo de disputas, concepções, dinâmicas, políticas, currículos, entre 
outros. Diniz-Pereira (2007) ressalta que, no Brasil e em vários outros países, as 
repercussões da formação de professores e do trabalho docente na escola e na 
sala de aula seguem tendência forte e recorrente de se responsabilizar e/ou de 
se culpabilizar os professores por todas as mazelas da educação escolar, ou pelo 
menos a maioria delas. De acordo com essa ideologia, melhorar a educação es-
colar implica investir, única e exclusivamente, na formação dos docentes. É vei-
culada a ideia de que a educação escolar está ruim porque os professores estão 
mal preparados para o exercício da profissão. “Pouco se fala a respeito (...) das 
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condições de trabalho dos professores, desde o salário, a jornada de trabalho, 
a autonomia profissional, o número de alunos por sala de aula (...). (DINIZ-PE-
REIRA, 2007, p.84). Não será a educação, e muito menos a formação docente, 
as únicas capazes de transformar a sociedade, tendo em vista que a transfor-
mação da sociedade – não aquela para manter as estruturas que alimentam as 
desigualdades sociais e econômicas – em direção a uma sociedade mais justa, 
humana e igualitária, não pode, porém, abdicar do importante papel da educação 
e da formação docente, considerando a esfera pública brasileira. No Brasil, no 
ano de 2020, foram registradas 47,3 milhões de matrículas nas 179,5 mil escolas 
de educação básica, cerca de 579 mil matrículas a menos em comparação com 
o ano de 2019, o que corresponde a uma redução de 1,2%. (INEP, 2021) Quais 
seriam as causas desta refração neste nível de ensino? Obviamente, encontra-
mos respostas no desmonte da escola pública, seja pelo período pandêmico, 
seja pela política pública adotada. No que concerne às matrículas na educação 
básica, por dependência administrativa, em 2020, a situação é a seguinte: do-
minância da rede municipal, que detém 48,4% das matrículas; rede estadual, 
responsável por 32,1% das matrículas; rede privada com 18,6% e a rede federal 
com participação inferior a 1% do total de matrículas. (BRASIL, INEP, 2021, p.16-
17). O número de matriculados na Educação Básica é um efetivo indicador para 
se pensar na formação docente.

Outra questão a considerar diz respeito à formação inicial do professor sob 
o ponto de vista político-ideológico, pois o discurso neoliberal procura minimizar 
o impacto da “formação inicial” sobre a prática docente. Argumentam sob a pers-
pectiva economicista – que “investir em programas de “formação inicial” de qua-
tro ou cinco anos seria algo muito caro e um “luxo descabido” (no caso das popu-
lações pobres e de cor dos países mais ricos e dos países pobres do globo em 
geral” (DINIZ-PEREIRA, 2007, p.86). Assim, em decorrência deste pensamento, 
os grupos neoliberais, privatistas, representantes de Conselhos de Educação e 
outras entidades apresentam como “solução” cursos aligeirados de “formação 
inicial”, semipresenciais ou a distância, em instituições de ensino superior, isola-
das, em sua maioria. Essa iniciativa representa a desregulamentação dos cursos 
e programas de “formação inicial” de professores. Porém, a formação inicial com-
preende os processos institucionais de formação de uma profissão que geram 
a licença para o seu exercício e o seu reconhecimento legal e público (CUNHA, 
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2018). Alia-se a estes dois argumentos, o momento que estamos vivendo no que 
diz respeito à pandemia, pois tem representado para os privatistas “uma janela 
de oportunidades” no sentido de expansão de seus negócios, na medida em 
que as políticas educacionais  não têm considerado as assimetrias na educação 
brasileira para implantação do ensino remoto/aula virtual em meios digitais em 
meios digitais, ou seja, precarização docente, falta de acesso dos estudantes aos 
recursos tecnológicos, estabelecimento de homeschooling e demais questões de 
toda ordem social, econômica, sanitária, psicológica, familiar, etc. A pandemia 
coloca em xeque estas mazelas ocasionadas por um modelo de Estado neolibe-
ral e excludente (SANTOS; PELLANDA, 2020; SOUSA SANTOS, 2020).

 No Brasil, os cursos de licenciatura sempre sofreram impactos relacionados 
às normativas. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para  a área de for-
mação de professores, promulgadas em 2002, oportunizaram debates, reações, 
encaminhamentos, inclusive a criação do Programa de Formação Professores 
da USP (2004). Há que se entender que a discussão de uma normativa envolve 
atores, concepções de sociedade, relações de poder, educação e formação. A 
Resolução CNE/CP nº 2/2015 “Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 
inicial em nível superior – cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda licenciatura - e para a formação continua-
da” (BRASIL, 2015), representou um avanço, pois conseguiu estabelecer com 
clareza os pressupostos, diretrizes e âmbitos da formação do professor para a 
Educação Básica. Ressalta, dentre os princípios que norteiam a base comum 
nacional para a formação inicial e continuada a “sólida formação teórica e inter-
disciplinar, a unidade teoria-prática, o trabalho coletivo e interdisciplinar, o com-
promisso social e valorização do profissional da educação, a gestão democrática, 
a avaliação e regulação dos cursos de formação”. Além disso, anuncia que a 
formação de professores para a educação básica deve ser assumida em regime 
de colaboração pelos Estados e Distrito Federal nos respectivos sistemas de en-
sino e desenvolvida pelas instituições de educação credenciadas. Nesta direção, 
a formação inicial, consubstanciada nos Cursos de Licenciatura, se reveste de 
fundamental importância, assim como a formação continuada. De acordo com 
Cunha (2018, p. 91), é preciso  

De acordo com Cunha (2018), é preciso [...] compreender a formação 
inicial como uma formação de raiz, em que se estruturam as bases para 
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continuar aprendendo. É importante diminuir o sentimento de impotência 
que assola os estudantes quando não conseguem dar conta de todos os 
seus desafios, e estimulá-los a tomar a própria experiência como objeto 
de reflexão e aprendizagem. (CUNHA, 2018, p. 91)   

A formação continuada se refere a iniciativas instituídas no período que 
acompanha o tempo profissional dos professores. Tendo formatos e duração di-
ferenciados, assume a perspectiva da formação como processo e pode ser de-
senvolvida pela iniciativa dos interessados, como pode se inserir em programas 
institucionais mobilizados por várias agências, tais como, pelos sistemas de ensi-
no, universidades e escolas, que são as principais agências mobilizadoras dessa 
formação. Porém, a Resolução 2/2015 foi revogada e em seu lugar surgem duas 
Diretrizes (Res. CNE/CP 2/2019 e Res. CNE/CP 1/2020), de caráter técnico- ins-
trumental, separando a formação inicial da formação continuada.30 

A Resolução CNE/CP nº 2/2015, discutida no âmbito das universidades e 
associações científicas, entre os anos 2012 e 2015, possuía aportes e concep-
ções fundamentais para a melhoria das dinâmicas formativas, garantia de uma 
concepção de formação pautada no desenvolvimento de sólida formação teórica 
e interdisciplinar e busca de organicidade nas políticas e programas. Pode-se 
afirmar que tal normativa incorporou teses e princípios da formação de professo-
res, historicamente construídos. Porém, esta Resolução elaborada em ampla dis-
cussão com as entidades educacionais e comunidade científica foi revogada em 
2019. O Parecer (CNE/CP nº 22, de 7 de novembro de 2019) traz em seu bojo um 
processo de desmonte e destruição da universidade pública e dos atuais cursos 
de licenciaturas no que concerne à autonomia universitária, uma vez que o docu-
mento apresenta e reduz a formação inicial a competências gerais e específicas 
atreladas à BNCC. A reflexão em torno dos atos normativos atuais parte do ques-
tionamento acerca da identidade do Curso de Licenciatura e da atual realidade 
desses cursos, os quais ocorrem – em sua maioria – na modalidade à distância 
e a formação docente acontece, predominantemente, em instituições privadas – 

30 RESOLUÇÃO CNE/CP No 1, de 27 de outubro de 2020 (*) Dispõe sobre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Continuada de Professores da Educação Básica e 
institui a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores da Educação 
Básica (BNC-Formação Continuada). Resolução CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019.  
Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Edu-
cação Básica e Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação 
Básica (BNC-Formação).
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o que aponta para o crescimento de um mercado educacional. O fortalecimento 
da iniciativa privada impõe a redução do caráter público da Educação e envolve 
a organização de conglomerados, os quais oferecem “[...] ensino superior bara-
to, com uma qualidade sofrível, uso ampliado de EaD etc.”(MANCEBO; VALE; 
MARTINS, 2015, p. 37), o que implica em aligeiramento do ensino, superficia-
lidade no tratamento dos fundamentos da Educação, dos saberes específicos 
técnicos e pedagógicos, bem como distanciamento do currículo da escola básica.  
O Parecer CNE/CP 22/2019 recorre a modelos importados de outros países e 
apresenta diagnóstico limitado da problemática educativa, desconsidera a pro-
dução e o pensamento educacional brasileiro, exibe visão restrita e instrumental 
de docência, bem como descaracteriza os núcleos formativos, retrocedendo nos 
avanços que a área alcançou com as Diretrizes (Res. CNE/CP nº 2/2015). A título 
de exemplo, mediante um discurso falacioso, em meia página (Cf. pág. 13, linhas 
564 a 596) cita conclusões de uma pesquisa do Instituto Canoa para justificar a 
importação de modelos internacionais. Neste sentido, questiona-se acerca da 
não utilização, pelo documento, dos dados de pesquisas oriundas de instituições 
públicas brasileiras. 

Segundo Freitas (2018), o alinhamento da formação de professores à BNCC 
representa um retrocesso na concepção de formação tais como: rebaixamento 
da formação teórica; recusa do conceito de base comum nacional; dentre outros. 
A concepção de base comum nacional, defendida pela Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) desde a década de 1970, se 
constitui em um conjunto de eixos norteadores da organização curricular, enten-
didos como princípios orientadores da organização dos percursos formativos em 
todas as licenciaturas - com concepção sócio-histórica da formação, que devem 
estar presentes nos processos formativos. Dentre estes princípios, destacam-se: 
sólida formação teórica e interdisciplinar no campo da educação; identificação de 
eixos articuladores que garantam a unidade entre teoria e prática, etc. O objetivo 
central do documento do CNE (2019) é situar a atual BNCC da Educação Básica 
como horizonte único da formação de professores, aumentando o controle sobre 
os processos formativos com vistas à avaliação de cursos, professores e credita-
ção de instituições (FREITAS, 2018). 
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Portanto, tais normativas e políticas caminham na contramão do movimen-
to histórico defendido pela ANFOPE e outras entidades educacionais, bem como 
evidenciam o retorno a uma formação inicial de caráter tecnicista, estreitamento 
do currículo de formação, transformando os futuros professores em meros gesto-
res/práticos da BNCC, desprovidos de sólida formação teórica no campo dos fun-
damentos da educação e das áreas científicas. Estes “apagamentos” configuram 
esvaziamento da formação crítica e científica, dicotomia entre teoria e prática de 
ensino, dissociação entre pesquisa e ensino, alinhamento da formação inicial dos 
professores com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), reducionismo da 
formação teórica à prática pela prática, dentre outras determinações – haja vista 
que propõem a transferência de saberes técnicos que sejam aplicados mecani-
camente nas salas de aula.

É nesse espaço de contradição que se torna possível a resistência acerca 
dos discursos velados nas normativas do CNE. De acordo com Arroyo (2013, 
p. 30), as políticas curriculares “têm agido como um marco conformador e 
controlador do trabalho e das identidades profissionais e (...)  tendem a seguir um 
servilismo ao movimento do mercado”, o qual possui uma visão reducionista de 
formação. Segundo o autor, o currículo é o núcleo e o espaço central que estrutura 
o conhecimento, por isso é o território normatizado (e disputado). Mediante os 
aparatos legais, buscou-se verificar o que os referenciais teóricos apontam em 
relação a discursos meramente técnicos com abordagem instrumental, apesar 
da falaciosa preocupação com a formação inicial docente, acerca do ensino 
mediante uma legislação camuflada com conceitos capitalistas (NETO; ALMEIDA, 
2017), uma vez que os documentos formulam orientações gerais relacionadas às 
diretrizes curriculares que representam posições consensuais dos meios legais.

Nesse sentido, o meio legal parece transgredir a autonomia das universi-
dades públicas, as quais têm que submeterem às adequações propostas pela 
normativa para a organização do currículo de seus cursos de Licenciatura à luz 
desses documentos oficiais que têm legitimado e valorizado a divisão técnica do 
trabalho pedagógico, implicando sua precarização. Com o propósito de ressaltar 
a natureza profundamente política do debate educacional, bem como a natureza 
política do currículo, concebe-se o trabalho docente impregnado de intencionali-
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dade, pois visa à formação humana por meio de conteúdos e habilidades de pen-
samento e ação, implicando escolhas, valores, compromissos éticos (TAVANO; 
ALMEIDA, 2018). A profissão professor adquire um caráter dinâmico justamente 
por ser concebida enquanto prática social, na qual a construção dessa identidade 
docente está pautada pela experiência, pelo conhecimento oriundo da formação 
profissional e pelos saberes pedagógicos necessários deste profissional perante 
sua atuação carregada de intencionalidade. 

Em seus estudos críticos acerca do currículo, Moreira (2010) analisa as 
tensões, as contradições e as convergências de perspectivas e de categorias 
usadas no campo curricular, haja vista que, ao se pensar em currículo, há de se 
pensar a sociedade, a cultura e o conhecimento. Portanto, concebe este campo 
de conhecimento como um instrumento de controle social por meio do conteú-
do curricular. O autor defende uma tendência crítica do currículo a qual aborda 
o enfoque dialético de controle social para caracterizar a prática curricular com 
interesses emancipatórios. Porém, aborda o impasse teórico que gerou uma cri-
se de legitimação no campo curricular de perspectiva crítica, uma vez que não 
conseguiu, de fato, implementar seus princípios teóricos, o que nos provoca a 
compreender (e criticar) acerca da política atual de formação de professores.

Parte-se do pressuposto de que o currículo seja um artefato social e cultu-
ral, ou seja, “[...] não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinte-
ressada do conhecimento social” (MOREIRA; TADEU, 2011, p. 14) pois implica 
envolvimento nas relações de poder e de disputa em virtude de ser uma área 
contestada, uma arena política. Os autores consideram que o que caracteriza a 
ideologia no campo curricular são as ideias interessadas, as quais “[...] transmi-
tem uma visão do mundo social vinculada aos interesses dos grupos situados, 
em uma posição de vantagem na organização social [o que os leva a forçarem a 
manutenção de suas vantagens e interesses] (Ibid., p. 31).

As teorias e diretrizes não são meramente técnicas e neutras. Ao se pen-
sar as ações materializadas no currículo oficial (intencionalidade do currículo) as 
quais são deliberadas por normativas legais, é necessário considerar a perspec-
tiva histórica para que seja possível superar o descompasso do que é proposto 
com o que é fundamental de ser contemplado de fato nas matrizes curriculares: 
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expressão da articulação entre teoria e prática (interação entre o atuar e o refle-
tir), dentre outras questões. Ao ressaltar a natureza profundamente política do 
debate educacional, Apple (2011, p.50) questiona acerca de qual conhecimento 
é considerado válido (legítimo), pois “[...] acabaram por transformar o currículo 
em uma espécie de bola de futebol política”, adicionada à pressão das agendas 
multilaterais. E, ao conceber a educação intimamente ligada à política da cultura, 
o autor também aborda a ausência de neutralidade no currículo.

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que 
de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. 
Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de 
alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legí-
timo. É produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e 
econômicas que organizam e desorganizam um povo. (APPLE, 2011, p. 
71, destaque do autor)

A respeito da tendência neoliberal de adentrar as políticas educacionais, 
Apple (2011) atribui ao fato de a sociedade deixar a “’mão invisível’ do livre mer-
cado guiar todos os aspectos de suas interações sociais” (Ibid., p. 82, grifo do 
autor) e, portanto, o neoliberalismo defende um Estado fraco – para poder se 
apropriar das políticas públicas.

O impasse da organização curricular leva a questionar quais implicações e 
conceitos utilizados genericamente nos dispositivos legais brasileiros acarretam 
para os cursos de Licenciatura e a formação docente, uma vez que essa versão 
ampla e flexível das normativas possibilita interpretações dúbias (SILVA, 2011).

A organização curricular dos Cursos de Licenciatura, em suas políticas e 
práticas, implica sistematização conceitual. É necessário ter clareza e consistên-
cia em torno do conceito de currículo no sentido de garantir condições de mate-
rialização dos objetivos do curso (articulação dialética entre teoria educacional, 
prática educativa, dentre outros). A fim de romper com a fragmentação e fragili-
zação da formação, o currículo deve ser interdisciplinar, ou seja, possuir organi-
zação curricular integradora (integralização/articulação dos componentes curri-
culares). Especialistas influenciados pelas organizações internacionais tendem 
a ocupar um espaço que deveria ser da responsabilidade dos pesquisadores 
críticos da área educacional para definirem os currículos de formação docente, 
visto que elas tendem ao tecnicismo das políticas de ensino (ARROYO, 2013). A 
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seguir, discute-se o Programa de Formação de Professores da USP (PFPUSP) 
para os Cursos de Licenciatura na Instituição, no qual seus princípios, objetivos e 
estrutura visam romper com as velhas questões relacionadas ao conteúdo/forma, 
teoria/prática e estágio coleção/estágio pesquisa.

O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA USP:                         
PRINCÍPIOS, ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E SEUS DESAFIOS

Como já mencionado acima, as Diretrizes Curriculares para a Formação 
do Professor para a Educação Básica, criadas nos anos 2000, oportunizaram 
às Instituições Formadoras de Ensino Superior, principalmente as Universidades 
Públicas, atuação no sentido de reformular/implantar/ressignificar seus Cursos 
de Licenciatura, bem como levar em consideração a pesquisa e estudos nesta 
área.  A resposta da Universidade de São Paulo para a superação do modelo per-
sistente nas licenciaturas (3+1) foi com a criação do Programa de Formação de 
Professores da Universidade de São Paulo (PFPUSP). O documento elaborado 
em 2004 pela Comissão Permanente de Licenciaturas (CIL) junto à Pró-Reito-
ria de Graduação demandou longo processo de formulação mediante discus-
sões e estudos empenhados pela Equipe de Redação do Projeto — 43 docentes,  
coordenadores de cursos de licenciatura, vinculados a diferentes unidades da 
Universidade de São Paulo. Estabelecendo os princípios, as bases e os funda-
mentos curriculares da formação inicial de professores para a educação básica, 
o PFPUSP está estruturado da seguinte forma: “Princípios e Objetivos Orienta-
dores” e “Estrutura Mínima Comum às Licenciaturas”. Á guisa de conhecimento, 
ressalta-se a formulação dos seus princípios, que, apesar de serem formulados 
em 2004, apresentam uma contemporaneidade, pois tratam da essencialidade 
no que concerne à formação de professores:

1. A formação de professores no âmbito da Universidade de São Paulo 
exige empenho permanente de suas diversas unidades, de maneira a 
inspirar projetos integrados que visem preparar docentes para a educa-
ção básica, em seus níveis fundamental e médio.

2. A docência, a “vida escolar” e as instituições a ela ligadas, na peculia-
ridade de seus saberes, valores, metas e práticas cotidianas, devem ser 
os objetos privilegiados de 4 qualquer projeto que vise à preparação para 
o exercício profissional na escola contemporânea.
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3. A formação de professores deve ter na escola pública seu principal 
foco de interesse de estudo, investigação, acompanhamento, interven-
ção e melhoria da ação docente.

4. O projeto de formação deve prever a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, de modo a garantir a qualidade da formação inicial, 
introduzindo os 5 licenciandos nos processos investigativos em sua área 
específica e na prática docente, tornando-os profissionais capazes de 
promover sua formação continuada.

5. A formação do professor dar-se-á ao longo de todo o processo de for-
mação nos cursos de graduação.

6. As estruturas curriculares dos cursos de formação de professores de-
vem ser flexíveis, de modo a preservar os objetivos e respeitar perspec-
tivas gerais da Universidade, oferecendo uma pluralidade de caminhos 
aos licenciandos.

7. A instituição escolar e sua proposta pedagógica, concomitantemente 
com as características das áreas específicas de atuação dos licencian-
dos, devem ser o eixo 6 norteador das diferentes modalidades de estágio 
supervisionado, que poderão também estender suas ações investigativas 
e propositivas a órgãos centrais e espaços socioinstitucionais relevantes 
para a educação pública. (PFPUSP, 2004 p.3-7).

Devido à definição de princípios e objetivos de acordo com a realidade so-

cial da escola brasileira, tanto na escolha e decisão profissional de forma ética, 

como na compreensão dos processos de ensino e de aprendizagem e reelabo-

ração dos saberes, evidencia-se que, com o PFPUSP, a licenciatura deixa de ser 

entendida como complementação ao bacharelado. Neste, em que o aprendizado 

do saber disciplinar específico antecede o saber pedagógico, é mero instrumento 

de transmissão de conhecimentos específicos da disciplina, em moldes consa-

grados tradicionalmente. A formação de professores é (re)compreendida como 

tendo caráter ideológico, uma vez que o trabalho destes profissionais reverbe-

ra na constituição da sociedade. Uma estrutura mínima comum às licenciaturas 

para o sustento deste Programa foi organizada em quatro Blocos de disciplinas 

e atividades “[...] que correspondem a diferentes dimensões da formação dos li-

cenciandos” (PFPUSP, 2004, p.15). Bloco I – Formação Específica: disciplinas e 

atividades diretamente  relacionadas aos conhecimentos da área específica; Blo-

co II – Iniciação à Licenciatura: disciplinas e atividades introdutórias à formação 

do professor da educação básica; Bloco III – Fundamentos Teóricos e Práticos da 

Educação: disciplinas e atividades relacionadas à formação pedagógica em geral 
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e Bloco IV – Fundamentos Metodológicos do Ensino: disciplinas e atividades re-

lacionadas ao ensino das áreas específicas (PFPUSP, 2004). A seguir, analisam-

-se as estruturas curriculares dos Cursos de Licenciatura, por meio de reflexões 

sobre as incorporações e ou distanciamentos na área das Ciências Exatas e da 

Terra. 

ESTRUTURA CURRICULAR DOS CURSOS DE LICENCIATURA NA 
ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS: APROXIMAÇÕES OU DISTANCIA-
MENTOS AO PFP/USP

Dos 246 Cursos de Graduação da Universidade de São Paulo ofertados até 

o momento, no ano de 2021, 32 são de Licenciatura e 12 pertencem à Licencia-

tura da Área de Ciências Exatas e da Terra (USP, 2021). Para a coleta de dados 

recorreu-se às matrizes curriculares dos cursos selecionados do ano de 2020 e 

o Projeto Pedagógico de Curso (PPC)31. O Quadro 1 apresenta dados do ano de 

criação dos cursos e de como os alunos adentram aos Cursos de Licenciatura. 

Quadro 1 - Cursos de Licenciatura da USP em Ciências Exatas e da Terra (Ano 
de criação e entrada/identidade)  

Curso
Ano de 

Criação/
período Unidade Campi/Cidade

Tipo de 
entrada

Lic. em Química 1960/Noturno FFCLRP Ribeirão Preto Separada 

Lic. em Ciências Exatas 1993/Noturno ICMC São Carlos Separada 

Lic. em Matemática 1992/Integral ICMC São Carlos Única 

Lic. em Ciências 
Exatas Física 1993/Noturno IFSC São Carlos Separada 

31  A coleta de dados foi feita através do website das Unidades e do Sistema Jupiter/USP
SÃO PAULO. Universidade de São Paulo. Graduação na USP. Disponível em:https://www5.
usp.br/ensino/graduacao/. Acesso em 01. jun. 2021. SÃO PAULO. GRADUAÇÃO. Projeto              
Político Pedagógico Demais licenciaturas. São Paulo. Disponível em: http://www4.fe.usp.br/
graduacao/institucional/projeto-politico-pedagogico. Acesso em: 7 jun. 2021.
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Lic. em Ciências
 Exatas Química 1993/Noturno IFSC São Carlos Separada 

Lic. em Geociências 
e Edu Ambiental 2003/Noturno IGc/USP São Paulo Separada 

Lic. em Física 1993/Diurno IFUSP São Paulo Separada 

Lic. em Física 1993/Noturno  IFUSP São Paulo Separada 

Lic. em Matemática 1993/Diurno IMEUSP São Paulo Única 

Lic. em Matemática 1993/Noturno IMEUSP São Paulo Única 

Lic. em Química 1970/Integral IQUSP São Paulo Única 

Lic. em Química 1970/Noturno IQUSP São Paulo Única 

Fonte: Autores (2021)

Os campis que oferecem licenciatura em Ciências Exatas são das cidades 
de Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo. Em Ribeirão Preto é pela Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP). Em São Carlos, pelo 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Instituto de Física 
de São Carlos (IFSC) e o Instituto de Química de São Carlos (IQSC). Em São 
Paulo, são oferecidos pelo Instituto de Física (IFUSP), Instituto de Geociências 
(IGcUSP), Instituto de Matemática e Estatística (IMEUSP) e o Instituto de Quími-
ca (IQUSP).  Em relação ao ano de criação, os dados mostram que apenas um 
curso foi criado na década de 1960, dois cursos na década de 1970, oito cursos 
na década de 1990 e apenas um no século XXI. Evidencia-se que o curso mais 
antigo nessa área é o Curso de Licenciatura em Química do campus de Ribeirão 
Preto e o mais recente, o de licenciatura em Geociências de São Paulo (capital). 
Na década de 1970, foi o período do auge do Regime Militar e a Reforma da Edu-
cação Superior, precisamente em 1968. Atualmente, os cursos de licenciatura da 
USP “estruturam-se basicamente a partir de dois modelos alternativos: a forma-
ção do bacharel complementada pelas disciplinas pedagógicas e a opção por um 
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curso específico de Licenciatura” (PFPUSP, 2004, p.15). A entrada no curso de 
Licenciatura da USP pode ser feita pela entrada única ou separada. O Curso de 
Licenciatura como forma de entrada única possui um núcleo geral comum aos 
cursos de Bacharelado e sua entrada ocorre junto aos  cursos de Bacharelado. 
No entanto, a entrada separada não tem vinculação com o Bacharelado. Os Cur-
sos de Licenciatura com entrada separada possuem um Projeto Pedagógico de 
Curso próprio, específico e de identidade. O PFPUSP permite que as unidades 
optem por romper ou não com os cursos de Licenciatura com vinculação ao Ba-
charelado. Observa-se que dos 12 cursos da área conforme aponta o Quadro 1, 
5 cursos têm como forma de entrada única (juntamente com o Bacharelado) e 
7 como forma de entrada separada. Portanto, o tipo de entrada que predomina 
nos cursos da Área de Ciências Exatas e da Terra é pela da entrada separada 
o tipo de entrada que predomina nos cursos da Área de Ciências Exatas e da 
Terra é pela da entrada separada, cursos com Projetos Pedagógicos próprios e 
desvinculados aos Projetos Pedagógicos de Curso de Bacharelado, ou seja, com 
identidade própria.

O Quadro 2 retrata a carga horária total dos Cursos, a carga horária de 
cada bloco referente aos Blocos II, III e IV e sua relação com o Programa de 
Formação de Professores. A carga horária está relacionada com as Diretrizes 
Curriculares de cada curso, embora o PFPUSP tenha sido criado nos parâmetros 
da Resolução 2/2002. Atualmente, a carga horária é de, no mínimo, 3.200 horas, 
conforme norteia a Resolução CNE/CP 2/2015. A Resolução CNE/CP n° 2/2015 
estabelece que os Cursos de Licenciatura de formação inicial do magistério da 
educação básica em nível superior sejam cumpridos no mínimo, em 8 semestres, 
com 400 horas de prática  como  componente  curricular, 400 horas de estágio 
supervisionado na  área  de formação  e  atuação  na  educação  básica, 2.200 
horas dedicadas às atividades formativas e 200 horas de  atividades teórico-prá-
ticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos  estudantes, 
totalizando 3.200 horas de trabalho efetivo de curso para obter o diploma de 
licenciado. (BRASIL, 2015, p 11). 

SILVA, N. R. da.; RIVAS, N.P. P. CURSOS DE LICENCIATURA DA ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO: UM OLHAR A PARTIR DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

https://www.icmc.usp.br/graduacao/matematica-bacharelado
https://www.icmc.usp.br/graduacao/matematica-bacharelado


130

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

Quadro 2 - Matrizes curriculares dos Cursos em Licenciatura da área de ciências 
exatas e da terra/USP : carga horária/PFPUSP

Cursos/Unidades
Carga horária 

total dos 
Cursos/Período

Carga 
horária 

do Bloco 
II

Carga 
horária 

do Bloco 
III

Carga 
horária 

do
 Bloco 

IV

Carga 
horária 

total dos 
Blocos II, 

III e IV

Lic. - Química/FFCLRP 3.990 h/Noturno 210 h 330 h 1.215 h 1.755 h

Lic. - Ciências Exatas/
ICMC 3.390 h/Noturno 180 h 390 h 1.140 h 1.710 h

Lic. - Matemática/ICMC 3.240 h/Integral 120 h 360 h 1.140 h 1.620 h

Lic. - Ciências Ex 
Física/IFSC 3.450 h/Noturno 180 h 390 h 1.020 h 1.590 h

Lic. - Ciências Ex 
Química/IQSC 3.480 h/Noturno 180 h 390 h 1.050 h 1.620 h

Lic. - Geociências e 
Educação Ambiental/

IGcUSP
3.435 h/Noturno 60 h 390 h 690 h 960 h

Lic. - Física/IFUSP 3.630 h/Diurno 60 h 390 h 660 h 930 h

Lic. - Física/IFUSP 3.630 h/Noturno 60 h 390 h 660 h 930 h

Lic. - Matemática/
IMEUSP 3.420 h/Diurno 60 h 390 h 450 h 720 h

Lic. - Matemática/
IMEUSP 3.420 h/Noturno 60 h 390 h 570 h 840 h

Lic. - Química/IQUSP 4.425 h/Integral 150 h 390 h 1.215 h 1.575 h

Lic. - Química/IQUSP 4.425 h/Noturno 150 h 390 h 1.305 h 1.665 h

Fonte: Autores (2021)

As matrizes curriculares podem ser compostas por disciplinas obrigatórias 
e disciplinas optativas. As disciplinas obrigatórias não permitem que os alunos 
escolham quais cursar, no entanto as de cunho optativo permitem ao aluno ele-
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ger obrigatoriamente entre as opções disponíveis. Cabe ressaltar que cada curso 
tem autonomia de como organizar a sua estrutura curricular. Portanto, as estru-
turas curriculares dos cursos diferem entre si. Os oferecimentos das disciplinas 
dos Blocos II, III e IV são de responsabilidade das Unidades dos Cursos e da 
Faculdade de Educação (FE). 

Destaca-se que a FE, em parceria com os Institutos dos cursos oferecidos 
pelo Campus Butantã/São Paulo, é quem oferece as disciplinas de cunho peda-
gógico, relacionadas nos três Blocos. Além de possuir um Projeto Político Peda-
gógico para a Pedagogia, a Faculdade também oferece para as demais Licencia-
turas da capital. A partir dos dados, observa-se que todos os cursos na área de 
Ciências Exatas e da Terra cumprem com a carga horária mínima exposta pela 
Resolução CNE/CP n° 2/2015. O curso de Química do IQUSP se sobressaiu aos 
demais, oferecendo o total de 4.425 horas de formação para seus licenciados. O 
PFPUSP propõe que no mínimo duas disciplinas devem ser oferecidas no Bloco 
II. A primeira é “Introdução aos Estudos da Educação”, sendo que essa disciplina 
“já integra  a  maior  parte  dos  currículos  de licenciatura,  com  um  programa  
único  e  obrigatório’’ (PFPUSP, 2004, p.16). A segunda disciplina o PFPUSP 
deixa a critério da unidade a sua escolha, pois, “ela pode representar tanto uma 
inclusão, como uma reorientação de uma disciplina ou programa já existente e 
com propósitos semelhantes” (PFPUSP, 2004, p.16). O documento também dei-
xa livre para que a unidade ofereça as disciplinas a partir de outras perspectivas, 
como é o caso da Faculdade de Educação, que oferece a disciplina Introdução 
aos Estudos da Educação com três enfoques diferentes: filosófico, histórico e di-
dático. Caberá ao aluno escolher uma entre as opções. É possível identificar no 
Quadro 2 a disparidade de oferta de disciplinas no Bloco II: enquanto a FE ofe-
rece uma disciplina de “Introdução aos Estudos da Educação” totalizando 60h, 
o curso de Química de Ribeirão Preto a ultrapassa, pois oferece as disciplinas: 
Introdução ao Curso de Licenciatura em Química; Introdução aos Estudos da 
Educação em Ciências, e História da Química, ou seja, três disciplinas a mais 
que a FE, totalizando 210h.

As disciplinas que contemplam o Bloco III são constituídas por três dis-
ciplinas e contemplam estágios: Didática, Psicologia da Educação e Política e 
Organização da Educação Básica (POEB). Na coluna do Bloco III foi possível 
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observar que não houve discrepância entre os cursos. Porém, ao buscar dados 
dos PPC dos 12 cursos, identificamos que a maioria das matrizes curriculares 
dos Cursos de Licenciatura vinculam essas disciplinas a estágios, exceto os cur-
sos da cidade de São Carlos, pois, embora ofereçam as três disciplinas, elas não 
estão vinculadas a estágios. Observou-se também, nestes mesmos campi, que 
a disciplina Política e Organização da Educação Básica não está presente nas 
matrizes e PPC dos cursos, portanto não é ofertada.

Em relação ao Bloco IV, o PFPUSP sugere que ao menos duas disciplinas 
devem estar vinculadas à supervisão de estágios. Outro aspecto que nos chama 
a atenção é em relação à coluna que contempla este Bloco, pois, enquanto o 
Curso de Licenciatura em Matemática pelo IMEUSP contempla uma carga ho-
rária de 720h, a Licenciatura em Química do IQSP oferece 1.305h através das 
disciplinas:  Instrumentação para o Ensino de Química I (Fundamentos); Metodo-
logia do Ensino de Química I; Educação Especial, Educação de Surdos, Língua 
Brasileira de Sinais; Metodologia do Ensino de Química II; Experimentação e 
Modelagem ;Instrumentação para o Ensino de Química II (Ensino e Atividades); 
Estágio Supervisionado no Ensino de Química; Temas Atuais da Pesquisa em 
Química ; Instrumentação para o Ensino de Química III (Currículo e Planejamen-
to). Desse modo, evidencia-se que entre os cursos existem diferenças, seja entre 
a carga horária para cada Bloco, o número de disciplinas e os aspectos teóricos 
e metodológicos para cada área, tendo em vista sua autonomia e especificidade 
curricular. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Formação de Professores da USP, criado em 2004, possi-
bilitou uma concepção de formação de professores assentada na  compreensão 
do contexto da realidade social da escola brasileira, na orientação das escolhas 
e decisões profissionais por princípios éticos, pela superação de preconceitos, 
pela aceitação da diversidade dos alunos, partindo do princípio de que todo aluno 
é capaz de aprender, na compreensão dos processos de ensino e de aprendiza-
gem, na reelaboração dos saberes e atividades de ensino, na possibilidade de 
criação, implementação, avaliação e aperfeiçoamento dos projetos de ensino e 
de aprendizagem, articulando-os com outras áreas do conhecimento e na inves-
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tigação do contexto educativo  e análise  da prática profissional. (PFPUSP, 2004)

Quanto à estrutura curricular, observa-se que as Unidades organizaram 
seus Projetos Pedagógicos de Curso ampliando disciplinas dos Blocos II e IV. Os 
Cursos de Licenciatura dos Institutos no campus da Capital mantêm uma relação 
muito profícua no que concerne aos Blocos II e III, no entanto, criaram disciplinas 
inovadoras no que concerne ao Bloco IV. 

No contexto atual, a profissionalização docente é marcada por muitas pre-
cariedades, seja na formação inicial ou continuada, na ocupação profissional, 
nas condições de trabalho, na qualidade da educação e nas políticas curricula-
res. O currículo engloba os esforços pedagógicos que se têm a todo o momento 
para trabalhar com o conhecimento e relações sociais e os conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos. Os saberes específicos científicos e os saberes especí-
ficos pedagógicos são fundantes para a formação do futuro professor, portanto, 
são tomados em uma perspectiva de continuum e valorização. O PFPUSP, ao re-
dimensionar os Blocos, oportunizou a criação de designs curriculares fundamen-
tados nos pressupostos e objetivos do Programa, os quais retratam a pesquisa e 
a inovação na área. Devido ao caráter de precarização histórica desses cursos, 
há que se investir na formação continuada dos professores formadores e nas 
práticas avaliativas de suas propostas. A qualidade de um curso não se expressa 
apenas pelo design curricular, mas envolve várias dimensões que passam pela 
formação continuada dos docentes, pela relação universidade e escola básica, 
pelas práticas de estágio em uma perspectiva crítica e de pesquisa, pelas con-
dições de trabalho e de carreira de seus professores e pela destinação de seus 
egressos.   
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INTRODUÇÃO 

A prática do professor de geografia em sala de aula é importante ferramenta 
para estudos e pesquisas sobre a formação docente. Nosso intuito neste capítulo 
é apresentar algumas considerações sobre as diferenças entre as abordagens 
tradicionais e críticas na prática docente. 

Utilizamo-nos do Projeto Político-Pedagógico do Curso de Licenciatura em 
Geografia da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, como ma-
terial basilar para problematizar as abordagens tradicionais e críticas na prática 
docente. Assim, formulamos a questão: De que maneira podemos identificar na 
prática docente as diferentes abordagens e se elas estão de acordo com os parâ-
metros propostos pelo projeto político-pedagógico do curso?

O curso procura formar um profissional que tenha autonomia intelectual 
proporcionada pela reflexão teórica sobre os diversos conceitos e temas 
da Geografia Contemporânea, e também pela capacidade para trabalhar 
no âmbito do ensino crítico da Geografia nos níveis Fundamental e Mé-
dio, cujo perfil do egresso seja de um profissional crítico e reflexivo de 
seu papel na sociedade brasileira, como agente primaz da transformação 
sócio-econômica de nossa nação. (SILVA e LANA, 2016, p. 55). 

32 Professor de Geografia efetivo da rede pública de ensino do estado de São Paulo e atua
atualmente na rede particular. E mail: professorlucastrevisan@gmail. com.
33 Professor Associado do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades e Pro-
fessor Permanente do Programa de Pós Graduação em Geografia da UFSCar/Sorocaba. En-
dereço: Rodovia João Leme dos Santos, Km110, Bairro Itinga. Sorocaba SP. CEP 18752 180.         
E mail:ricoufscar@gmail.com
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Utilizando-se do método comparativo, buscamos tensionar o conteúdo do 
projeto político-pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia com a prática 
docente dos egressos, uma vez que o projeto político pedagógico traz consi-
go uma intenção de transformação, traduzida pela prática crítica do licenciado. 
Dessa forma coube a investigação sobre o que deve ser transformado e qual a 
relação estabelecida pelas abordagens críticas e tradicionais no ensino de Geo-
grafia.

Para alcançar este objetivo foi realizado um levantamento bibliográfico 
acerca de autores da área da educação que debatem abordagens críticas e tra-
dicionais e, a síntese deste levantamento bibliográfico, apresentamos neste capí-
tulo. Também apresentamos uma discussão sobre as abordagens educacionais 
tradicionais e críticas dentro da Geografia. Portanto, foi necessário trazer à tona 
um breve histórico da Geografia crítica no Brasil e como essa vertente possibili-
tou novas abordagens para a ciência que contrapunham abordagens da Geogra-
fia tradicional.

Após esta análise comparativa e sua subsequente síntese, retornamos à 
análise acerca do egresso do curso de Geografia e, ao seguir esta sequência 
de trabalho, avaliamos até que ponto o egresso cumpre com o perfil esperado e 
verificamos o quão abrangente é a potencialidade de transformação socioespacial 
presente na bibliografia do projeto político pedagógico do curso.

DESENVOLVIMENTO: CARACTERIZANDO AS ABORDAGENS

Pesquisando o escopo teórico da área de Educação e no campo do Ensino 
de Geografia, decidimos buscar autores que trabalham com diferentes paradig-
mas interpretativos, para ampliar nossa aproximação ao tema.

 Autores como Demerval Saviani, Paulo Freire, Marcos Nobre e Theodor 
W. Adorno debatem este tema usando o método comparativo de abordagens, 
contrapondo o que seria uma abordagem crítica e o que seria uma abordagem 
tradicional. Nós também usamos esta técnica neste trabalho.

 Também precisamos ressaltar  na obra Escola e Democracia de Saviani 
(1989) a contestação das abordagens tradicionais de ensino,  que levaram ao 
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desenvolvimento de outras abordagens como a Pedagogia Nova e a Pedagogia 
Tecnicista. 

Estas abordagens representam um primeiro grupo descrito pelo autor, en-
tão, este levantamento bibliográfico, levará em conta as abordagens que Saviani 
(1989) em sua obra Escola e Democracia chama de crítico-reprodutivistas, que 
são de um segundo grupo. 

No primeiro grupo, Saviani (1989) descreve as teorias educacionais que 
buscavam resolver o problema da marginalidade através da escola. No segundo 
grupo as teorias crítico-reprodutivistas afirmam que a marginalidade e o fracasso 
escolar são um resultado esperado, sendo a finalidade de um projeto que foi pla-
nejado. Portanto, o autor aponta para a necessidade de uma reestruturação e a 
existência de um antagonismo entre os dois grupos.

[...] as teorias do segundo grupo - que passarei a examinar - são críticas, 
uma vez que postulam não ser possível compreender a educação senão 
a partir dos seus condicionantes sociais. Há, pois, nessas teorias uma 
cabal percepção da dependência da educação em relação à sociedade. 
Entretanto, como na análise que desenvolvem chegam invariavelmente à 
conclusão de que a função própria da educação consiste na reprodução 
da sociedade em que ela se insere, bem merecem a denominação de 
“teorias crítico-reprodutivistas”. (SAVIANI, 1989, p. 27).

Este ponto levantado apresenta a escola desprovida de viés crítico como 
uma engrenagem de manutenção social, que busca a perpetuação do status 
quo, uma vez que a instituição atua em função dos interesses das classes domi-
nantes. Então, segundo Saviani, um trabalho de orientação crítica seria: 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta con-
tra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das cama-
das populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa 
engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da me-
lhor qualidade possível nas condições históricas atuais. O papel de uma 
teoria crítica da educação é dar substância concreta a bandeira de luta 
de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses 
dominantes. (SAVIANI, 1989, p. 42).

Ainda buscando as características da prática de um profissional de forma-
ção crítica, temos a contribuição do autor Marcos Nobre (2004), que analisa os 
conceitos de teoria tradicional e teoria crítica de Horkheimer ressaltando os efei-
tos do viés tradicional.
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Segundo Horkheimer, a perspectiva tradicional de teoria, pretendendo 
simplesmente explicar o funcionamento da sociedade, termina por adap-
tar o pensamento à realidade. Em nome de uma pretensa neutralidade 
da descrição, a Teoria Tradicional resigna-se à forma histórica presen-
te da dominação. Em uma sociedade dividida em classes, a concepção 
tradicional acaba por justificar essa divisão como necessária. (NOBRE, 
2004, p. 38).

Trabalhar de acordo com a cartilha da teoria tradicional é trabalhar em fun-
ção da manutenção do status quo. 

Contra isso insurge-se o comportamento crítico, que pretende conhecer 
sem abdicar da reflexão sobre o caráter histórico do conhecimento pro-
duzido. Sendo o capitalismo uma forma social histórica que tem como 
centro organizado o mercado, trata-se, antes de mais nada, de reconhe-
cer que a produção de mercadorias é o foco a partir do qual se estrutura 
a sociedade. (NOBRE, 2004, p. 39).

Para este debate trazemos também o autor Paulo Freire (1979) que tem 
contribuições em sua obra Conscientização:

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea 
de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual 
a realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume 
uma posição epistemológica. (FREIRE, 1979, p. 15).

Cada processo de conscientização leva a um processo de reflexão crítica 
da nova realidade alcançada, este processo é cíclico.

A conscientização é isto: tomar posse da realidade; por esta razão, e por 
causa da radicação utópica que a informa, é um afastamento da realida-
de. A conscientização produz a desmitologização. É evidente e impres-
sionante, mas os opressores jamais poderão provocar a conscientização 
para a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo? Ao contrário, por-
que sou opressor, tenho a tendência a mistificar a realidade que se dá 
à captação dos oprimidos, para os quais a captação é feita de maneira 
mística e não crítica. O trabalho humanizante não poderá ser outro senão 
o trabalho da desmistificação. Por isso mesmo a conscientização é o 
olhar mais crítico possível da realidade, que a “desvela” para conhecê-
la e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a 
realidade da estrutura dominante. (FREIRE, 1979, p. 16).

A partir desse levantamento, alguns contornos são delineados a respeito 
de quais características podem ser esperadas de profissionais de perfil crítico. 
Portanto, podemos definir os seguintes elementos:
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Figura 1: Características da abordagem crítica:

 

 

Fonte: Autores (2021).

Segundo Liberali (2012), a reflexão crítica implica a transformação da ação, 
ou seja, a transformação social. Não basta criticar a realidade, mas mudá-la, já 
que o indivíduo e sociedade são realidades indissociáveis. Assumir uma postura 
crítica implica ver a identidade dos agentes como intelectuais dentro da institui-
ção e da comunidade, com funções sociais concretas que representam formas 
de conhecimento, práticas de linguagem, relações e valores sociais que são se-
leções e exclusões particulares da cultura mais ampla. 

Portanto, ao refletir criticamente os educadores passam a ser entendidos e 
entendem-se como intelectuais transformadores, responsáveis por formar cida-
dãos ativos e críticos.

Dessa forma, chegamos à hipótese de que um profissional de perfil crí-
tico deve se orientar a partir da consciência de que ele é sujeito com poder de 
transformação social e, para realizar essa ação,  deve negar os conhecimentos 
e as afirmações prontas e acabadas que se encontram pretensamente livres de 
contestação. 
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A luz do debate sobre elementos de um perfil crítico, traz a sombra do que 
seriam os elementos opostos, ou seja, os elementos da abordagem tradicional. 

Estas duas formas, quando contrapostas, realçam seus contornos e, para 
ilustrar tal afirmação, podemos destacar o contexto histórico do surgimento da 
abordagem tradicional de ensino, que surge com a revolução francesa e que foi 
notadamente influenciada pela burguesia daquela época.

A constituição dos chamados “sistemas nacionais de ensino” data de 
meados do século passado. Sua organização inspirou-se no princípio de 
que a educação é direito de todos e dever do Estado. O direito de todos 
à educação decorria do tipo de sociedade correspondente aos interesses 
da nova classe que se consolida no poder: a burguesia. Tratava-se, pois, 
de construir uma sociedade democrática, de consolidar a democracia 
burguesa. (SAVIANI, 1989, p. 17).

A abordagem tradicional encontra-se em pleno funcionamento ainda hoje, 
sendo dominante em diferentes instituições de ensino. Sobre este tema, desta-
camos a descrição apontada por Saviani, do funcionamento de uma escola tra-
dicional: 

Como as iniciativas cabiam ao professor, o essencial era contar com um 
professor razoavelmente bem preparado. Assim, as escolas eram orga-
nizadas em forma de classes, cada uma contando com um professor 
que expunha as lições que os alunos seguiam atentamente e aplicava os 
exercícios que os alunos deveriam realizar disciplinadamente. (SAVIANI, 
1989, p. 10).

Neste trecho podemos notar o caráter passivo imposto aos alunos, que não 
tem nenhum tipo de cobrança ou estímulo à reflexão, deles apenas se espera 
que realizem com disciplina o que lhes é imposto.

 Devemos lembrar que esta descrição, diz respeito a uma escola do século 
XIX, porém este modelo ainda é muito comum, pois acreditamos que em muitas 
escolas atuais, encontraremos alguma sala de aula em silêncio copiando um 
texto da lousa. Um professor desavisado pode muito bem impor aos alunos que 
copiem um texto completamente descolado da realidade de todos da escola, 
porém, o fará isso com empenho e punirá os alunos que contestarem a tarefa. 
Neste contexto hipotético, quem apresenta comportamento crítico é o aluno que 
reflete sobre a atividade e contesta a mesma, entretanto a abordagem tradicional 
é projetada de forma que o professor se sinta obrigado a censurar este impulso 
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crítico do aluno.

Este tipo de prática pode ter consequências na formação de sujeitos que 
são castrados de seus impulsos críticos, tendendo a se tornar subservientes a 
regras e normas sem contestá-las por mais injustas, desumanas e contraditórias 
que sejam.

Seguindo esta lógica descrita, podemos trazer precedentes históricos ex-
tremos, nos quais populações inteiras de países foram coniventes às atrocidades 
tal qual o holocausto, a prática crítica então, deve ser aquela que se contrapõem 
a essa lógica e, sobre isso, destacamos Adorno:

Quando falo de educação após Auschwitz, refiro-me a duas questões: 
primeiro, à educação infantil, sobretudo na primeira infância; e, além dis-
to, ao esclarecimento geral, que produz um clima intelectual, cultural e 
social que não permite tal repetição; portanto, um clima em que os mo-
tivos que conduziram ao horror tornem-se de algum modo conscientes. 
(ADORNO, 1995, p. 2).

Adorno era membro da escola de Frankfurt, que foi o instituto no qual nas-
ceu a teoria crítica e, dentre as características deste instituto, cabe ressaltar a 
crítica de práticas científicas livres de reflexão, que sejam influenciadas pelas 
ciências naturais e o positivismo. 

 O trecho do texto acima citado utiliza o holocausto como ilustração extre-
ma das consequências que a razão instrumental pode trazer.

A razão instrumental consistia na forma estruturante e única da  racionali-
dade social no capitalismo administrado. Isso resultava em uma situação 
aporética do comportamento crítico e em um bloqueio estrutural da práti-
ca transformadora. (NOBRE, 2004, p. 54).

A partir dos argumentos levantados podemos sintetizar como elementos de 
uma prática tradicional os seguintes: 
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Figura 2: Características da abordagem tradicional:

Fonte: Autores (2021).

Num viés tradicional podemos perceber que existe uma tentativa de subtra-
ção do potencial transformador e criador dos alunos, apoiado na mistificação que 
acaba estratificando estruturas que são apoiadas por nada mais do que ideolo-
gias passíveis de reversão, é exatamente este aspecto que deve ser encoberto e 
escondido sob qualquer circunstância.

Ao analisar e comparar as abordagens crítica e a tradicional de ensino, po-
demos propor graficamente a síntese desse conflito:

Figura 3: Representação gráfica da síntese crítica-tradicional

 

Fonte: Autores (2019).
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Portanto, surge aqui o termo: síntese crítica-tradicional, que tem por função 
expressar a relação exposta na ilustração gráfica acima.

Voltando aos professores de geografia formados na UFSCar,  estes têm a 
incumbência de promover iniciativas que tenham por finalidade transformações 
socioespaciais que interrompam o ciclo de reprodução das contradições socioe-
conômicas existentes nos espaços habitados pelos cidadãos, conforme o Projeto 
Pedagógico do Curso. Sobre isso destacamos:

Tardif e Lessard citados por Cavalcanti (2013, p. 21), destacam que:

Em uma concepção crítica do papel do professor, que age voltado para 
o desenvolvimento dos alunos, para a prática da cidadania e para um 
projeto de justiça social, não há espaço para práticas ingênuas, neutras 
ou reprodutivistas na atividade docente. No processo do ensino aprendi-
zagem, nos espaços de sala de aula, a atuação do professor sempre a 
um “mundo maior” e aos destinos dos alunos.

O cidadão é sujeito que possui direitos e deveres, portanto existe a neces-
sidade de existir consciência dos mesmos, para que dessa forma evitem-se injus-
tiças. Portanto, as pessoas devem ter a capacidade de questionar as injustiças e 
contradições.

[...] postula-se que um princípio básico de sua formação seja o de que se 
forme como um profissional questionador, que problematize a prática e 
desenvolva teorias sobre ela, com base em suas próprias investigações; 
um profissional que procure a contribuição dos conhecimentos acadê-
micos para analisar e dar respostas às questões da realidade empírica..
(CAVALCANTI, 2013, p. 25).

A autora ainda aponta que uma universidade ao planejar uma formação 
de professores de geografia, não deve fazer esta tarefa em função do mercado 
de trabalho, pois este funciona dentro de uma lógica neoliberal, portanto pensar 
uma formação neste viés seria o oposto da prática crítica, porém a universidade 
atua também em função de políticas públicas que infelizmente estão alienadas 
a política econômica e ao projeto de desenvolvimento do país. (CAVALCANTI, 
2013, p. 64).

Percebe-se que a formação ideal do geógrafo sinaliza aproximação com o 
seguinte trecho:

Considero que o que faz diferença entre esses profissionais é a prática 
a ser delineada pelo formado, aliada a um currículo que complete, nos 
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espaços de certa flexibilidade, um conjunto de disciplinas e atividades 
coerentes com habilidades e competências requeridas. Ou seja, o for-
mado deve ter em sua formação, desde o início e ao longo do curso, 
a construção de uma competência teórico-prática para trabalhar com a 
geografia em suas várias modalidades, ficando aberta uma parte dessa 
formação para que ela faça opções por verticalizar uma ou outra modali-
dade profissional. (CAVALCANTI, 2013, p. 69).

Tem-se por tese que a graduação em geografia oferecida pela UFSCar 
aproxima-se deste ideal, pois, não possui uma divisão de disciplinas em sua gra-
de, diferentemente do que é feito em outras instituições onde existem os blocos 
das disciplinas do bacharel e o bloco das disciplinas da licenciatura. Estes tipos 
descritos são o que a autora chama de 3+1 ou 2+2, ou seja, um bloco de três ou 
dois anos de disciplinas de bacharelado mais um bloco de um ou dois anos de 
disciplinas de licenciatura (CAVALCANTI 2013). 

Dentro desta lógica, é possível concluir hipoteticamente que existirão con-
flitos ideológicos dentro das práticas dos egressos, que supostamente tentarão 
exercer seu perfil crítico dentro de meios notadamente tradicionais, e este fator 
pode ser entendido como um obstáculo gerador de conflitos e angústias.

Portanto, a possibilidade de que uma formação pautada nos valores e te-
orias ora apresentadas, pode gerar egressos socialmente combativos, que de-
veriam sempre agir segundo o objetivo de desempenhar um perfil que possibilite 
mudanças socioespaciais.

Por fim, reafirmamos que foram realizadas análises que levaram às hipóte-
ses embasadas em autores que debatem os termos do escopo da pesquisa. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: GEOGRAFIA CRÍTICA COMO 
CAMINHO EPISTEMOLÓGICO

Depois de realizar o levantamento de epistemologias pedagógicas, chega-
mos finalmente na parte específica da geografia. Sendo assim, torna-se inevitá-
vel realizar um debate acerca da Geografia crítica.

A Geografia crítica é historicamente marcada por um tensionamento e bus-
ca de ruptura com a geografia tradicional, portanto convencionou-se realizar um 
levantamento de informações sobre esta linha de pensamento.
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Para realizar este levantamento, também utilizamos um método comparati-
vo, assim como feito anteriormente.

Para iniciar a comparação entre a geografia crítica e a tradicional, consul-
tamos a obra Por Uma Geografia Crítica Na Escola, na qual Vesentini (1992) 
remonta aos primórdios da abordagem tradicional de ensino, que teve início no 
séc. XIX e sobre isso destacamos:

Lorenzo Luzuriaga citado por Vesentini (1992, p.16)  diz: 

Todo século XIX foi um contínuo esforço por efetivar a educação do pon-
to de vista nacional. Nesse século desenvolveu-se a mais extensa luta 
dos partidos políticos, conservadores e progressistas, reacionários e li-
berais, por apoderar-se da educação e da escola, para seus fins. Em 
geral, pode-se dizer que foi uma luta entre a Igreja e o Estado em torno 
da educação; venceu este, e em cada país foi organizada uma educação 
pública nacional. (...) A Revolução Industrial principiada em fins do século 
anterior agora se desenvolve intensamente e origina a concentração de 
grandes massas de população e a necessidade de cuidar de sua educa-
ção. (...) Trata-se agora de dar caráter cívico ao ensino de cada país, em 
forma de educação patriótica e nacionalista. Com isso acentuam-se as 
diferenças nacionais e preparam-se os acontecimentos bélicos desse e 
do nosso século.

A partir desta concepção, o autor reforça a ideia da escola como ferramenta 
de manutenção social e perpetuação do status quo : 

É evidente que a escola não produz, mas apenas reproduz as 
desigualdades sociais; mas sua função ideológica parece ser bem mais 
eficaz que as formas anteriores de legitimar privilégios de estamentos ou 
ordens. E, além disso, a escola contribui para reprodução do capital: ha-
bitua os alunos à disciplina necessária ao trabalho na indústria moderna, 
a realizar sempre tarefas novas sem discutir para que servem , a respei-
tar a hierarquia; e serve para absorver parte do exército de reserva, se-
gurando contingentes humanos ou jogando-os no mercado de trabalho, 
de acordo com as necessidades do momento (VESENTINI, 1992, p.16).

Este tipo de viés de pensamento também pode ser visto em Bourdieu: 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos 
tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo 
a ideologia da “escola libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a 
mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, 
pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, e 
sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. 
(BOURDIEU, 1998, p. 41).
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 O ato de aplicar este princípio de reprodução social na prática da geografia 
pode ser ilustrado por: 

De todas as disciplinas ensinadas na escola ou no liceu, a geografia é, 
ainda hoje, a única que surge como um saber sem a mínima aplicação 
prática fora do sistema de ensino (...). No entanto, o mestre, o professor, 
sobretudo dantes, obrigava a “fazer” muitos mapas. (...) são imagens 
simbólicas que o aluno deve desenhar por si próprio: dantes era mesmo 
proibido decalcar, talvez para melhor o apreender. A imagem mágica que 
deve ser reproduzida pelo aluno é, antes de mais, a da Pátria. Outros 
mapas representavam outros Estados, entidades políticas cujo esque-
matismo dos caracteres simbólicos vem reforçar ainda mais a ideia de 
que a nação onde vivemos é um dado intangível (dado por quem?) mais 
de um conjunto espacial engendrado pela natureza. É sintomático que 
o termo eminentemente geográfico “país” tem a sua contado em todas 
as matérias as nações mais políticas de estado e nação... (LACOSTE, 
1988,  p. 38).

Ressaltamos o trecho acima, pois este delega a esta ciência um caráter im-
praticável, isso quer dizer que existe um distanciamento entre o que se aprende 
na escola e o que se vê no cotidiano.

Dessa forma fica implícito o atributo passivo delegado aos alunos que não 
tem oportunidade de contribuir para o processo de ensino-aprendizagem.

 Ainda buscando ilustrar a discrepância que a abordagem tradicional da 
geografia tem com o perfil delineado, trazemos: 

[...] a descrição, a enumeração e classificação dos fatos referentes ao 
espaço são momentos de sua apreensão, mas a Geografia Tradicional 
se limitou a eles; como se eles cumprissem toda a tarefa de um trabalho 
científico. E, desta forma, comprometeu estes próprios procedimentos, 
ora fazendo relações entre elementos de qualidade distinta, ora igno-
rando mediações e grandezas entre processos, ora formulando juízos 
genéricos apressados. E sempre concluindo com a elaboração de tipos 
formais, a-históricos, e, enquanto tais, abstratos (sem correspondência 
com os fatos concretos). Assim, a unidade do pensamento geográfico 
tradicional adviria do fundamento comum tomado ao Positivismo, mani-
festo numa postura geral, profundamente empirista e naturalista. (MO-
RAES, 2005, p. 22).

A Geografia praticada desta forma desempenhava uma função ideológica 
dentro das escolas, segundo Cavalcanti (2016), essa disciplina tinha como obje-
tivo a transmissão de dados e informações gerais sobre os territórios do mundo 
em geral e dos países em particular.
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Vânia Vlach, citada por Cavalcanti (2016, p. 18) acrescenta que:

Foi, indiscutivelmente, sua presença significativa nas escolas primárias e 
secundárias da Europa do século XIX que a institucionalizou como ciên-
cia, dado o caráter nacionalista de sua proposta pedagógica, em fran-
ca sintonia como os interesses políticos e econômicos dos vários Esta-
dos-nações. Em seu interior, havia premência de se situar cada cidadão 
como patriota, e o ensino de Geografia contribuiu decisivamente neste 
sentido, privilegiando a descrição do seu quadro natural. (VLACH, 1990, 
p. 45).

Com o passar do tempo, esta abordagem tradicional da geografia passou 
a ser incapaz de analisar os conflitos e contradições que habitam o espaço, que 
na realidade demandam uma dimensão social de análise.

No entanto, segundo Moraes (2005) a crítica à geografia tradicional, não 
levou ao surgimento da geografia crítica automaticamente, pois num primeiro 
momento houve o surgimento da geografia pragmática que argumentava a res-
peito da insuficiência da abordagem tradicional da geografia. 

Este é um questionamento da superfície da crise, não de seus fundamen-
tos, pois representa uma crítica acadêmica, que não toca nos compromissos 
sociais do pensamento tradicional. 

Nem poderia ser de outra forma, na medida em que estes compromissos 
são mantidos. Como visto, o planejamento é uma nova função posta para as 
ciências humanas pelas classes dominantes, é um instrumento de dominação a 
serviço do Estado Burguês.

A Geografia Pragmática é uma tentativa de contemporizar em vista dessa 
nova função sem romper seu conteúdo de classe, suas propostas visam apenas 
uma redefinição das formas de veicular os interesses do capital, daí sua crítica 
superficial à Geografia Tradicional.

 Uma mudança de forma, sem alteração do conteúdo social. Uma atualização 
técnica e linguística. 

Por conta deste viés teorético não se distanciar do viés tradicional nas 
questões basilares sociais, não existe a necessidade de aprofundamento sobre 
o tema. As práticas críticas somente seriam possibilitadas pela tendência que 
surgiu depois da geografia pragmática, a geografia crítica.
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Sobre o início desta tendência crítica na geografia do Brasil, cabe destacar:
Duas fases distinguem-se no movimento de renovação. A primeira situa-
-se no período imediatamente anterior e posterior ao 3.º ENG, reunindo 
os anos de virada das décadas de 1970-80. É a fase das mudanças 
mais efetivas, fase da crítica que indaga sobre o sentido e significado 
do discurso geográfico (“o que é, para que serve e para quem serve a 
geografia”), renovando onde era possível. A segunda situa-se a partir 
da segunda metade da década de 1980. É a fase em que a renovação 
vira uma oficialidade (uma “geografia crítica”), muda o ritmo e o sentido 
de rumo e assim confunde sua primazia e se consome nessa mudança 
(MOREIRA, 2007, p. 36).

A mudança de proposta trazida pela geografia crítica demonstra mais pro-
ximidades com o perfil esperado do egresso do que as abordagens pedagógicas 
tradicionais, isso ficou ilustrado acima pois a partir deste momento de mudança 
outros fatores ganharam espaço nas escolas.

O trabalho pedagógico na disciplina Geografia precisa permitir ao aluno 
assumir posições  diante dos problemas enfrentados na família, no traba-
lho, na escola e nas instituições que participa ou poderá vir a participar, 
aumentando seu nível de consciência sobre as responsabilidades, os di-
reitos sociais, a fim de efetivamente ser agente de mudanças desejáveis 
para a sociedade. (PONTUSHCKA; PAGANELLI; CACETE, 2007, p. 26).

Por fim, trazemos a afirmação de Vesentini (1992) que diz que o conhe-
cimento a ser alcançado no ensino de uma geografia crítica, não se localiza no 
professor ou na ciência a ser “ensinada” ou vulgarizada, está no real e no meio 
em que o aluno e professor estão situados e é fruto da práxis coletiva dos grupos 
sociais. Integrar o educando no meio significa deixá-lo descobrir que pode tornar-
-se sujeito na história.

Nota-se que para este processo descrito por Vesentini, seria necessário 
que ocorresse o processo de conscientização cíclico descrito por Paulo Freire e 
mencionado anteriormente.
 

CONCLUSÃO 

Através da análise realizada podemos propor a hipótese de que é através 
da conscientização que os alunos começariam a ter a possibilidade de realizar 
transformações no espaço onde vivem, dessa forma caem por terra as noções de 
naturalidade e imutabilidade das contradições sociais que são blindadas por uma 
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visão ingênua e acrítica de mundo. 

Concluímos então que a geografia crítica é entendida como combustível de 
uma abordagem pedagógica que pelo menos em teoria estabelece uma oposição 
a abordagens da pedagogia tradicional.

Entretanto, levantamos também a hipótese de que o exercício de uma abor-
dagem crítica por parte dos geógrafos pode levar a conflitos que podem surgir, 
por exemplo, nos ambientes escolares. 

Por termos constatado a contraposição de abordagens críticas e tradicio-
nais entendemos que a utilização de um material didático de teor tradicional po-
deria ser um obstáculo para uma abordagem crítica, assim como um ambiente 
que prega a aplicação de regras disciplinares de maneira tácita e desprovida de 
reflexão.

Este levantamento também suscita uma busca pelos limites da abordagem 
crítica em meio tradicional, isso quer dizer, uma tentativa da compreensão da 
abrangência que este viés pedagógico tem dentro de meios tradicionais e indo 
além, poderia ser formulada uma nova epistemologia de trabalho crítico que fun-
ciona no limite da estrutura tradicional, ou seja, ser o quão crítico quanto possível.
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea contempla seus indivíduos com uma ampla 
gama de tecnologias digitais e um número crescente de produtos e recursos ne-
las incorporados. Para Tamanini, Tavares e Souza (2020) o homem do presente 
vive rodeado de tecnologias digitais e em constante conexão com o mundo.

A forte presença das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) geram por vezes a vontade de utilizá-las, por gosto por jogos, música, 
vídeos, imagens, redes sociais. Em outras vezes, existe a verdadeira necessida-
de de usar as ferramentas e tecnologias para o desenvolvimento de atividades 
profissionais, como é o caso da docência.

A tecnologia móvel, desde suas primeiras versões, apresenta diversas al-
ternativas aos seus usuários. Nos primeiros anos em que foram apresentadas a 
sociedade, não se mostrava acessível para grande a maioria das pessoas, em 
razão do preço elevado e também de uma proposta relacionada apenas a tele-
fonia.

 Com o avanço no desenvolvimento do campo tecnológico recorrente ano 
após ano, a tecnologia móvel abarcou muitos recursos em seus dispositivos, com 
inúmeras viabilidades de interatividades entre o humano e o dispositivo móvel, o 
que se percebe em relação ao celular por exemplo, como extensão de um coti-
diano interativo.
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 A tecnologia móvel trouxe para a sociedade inovações e, com estas, novas 
oportunidades para as pessoas se comunicarem, se divertirem, até mesmo for-
mas diferentes de realizarem trabalhos mediados por dispositivos móveis. Estes, 
portanto, potencializam e transformam as relações, promovendo visivelmente as 
interações e interatividades nos contextos mais variados por meio de comunica-
ção em rede.

Estudos relatam que, os dispositivos móveis a partir de suas constantes 
evoluções e com inúmeras funcionalidades embutidas, quase que, anualmente 
novos recursos são aprimorados, transmudando na prática, o dia a dia das vi-
vências e convivências entre as pessoas. As TDIC estão presentes em todas as 
esferas da sociedade contemporânea (QUEIRÓZ, VOLTOLINI & BERTOLOTO, 
2020), por isso são de suma importância para as ações que emergem dela.

Entende-se que ao mesmo tempo que os dispositivos móveis possibilitam 
estas novas formas de se relacionar, se comunicar e interagir, promovem mu-
danças significativas em setores diversos da sociedade, como por exemplo nos 
segmentos culturais, econômicos, educacionais, sociais e políticos, que usam 
tecnologias móveis no decorrer de processos interativos e comunicacionais. A 
escola, por sua representatividade social, reflete naturalmente as mudanças da 
sociedade, em todos os seus níveis (BERGMANN, 2020).

Ao analisarmos as potencialidades das tecnologias móveis, identifica-se as 
viabilidades de interatividade por meio de aplicativos e acesso a Internet que per-
mite acesso a diversos recursos disponíveis em rede. Esta tecnologia, favorece 
novos modelos, novas implementações, metodologias inovadoras também em 
segmentos educacionais, propondo cenário inovador na aprendizagem mediada 
por tecnologia móvel, desde que os profissionais de educação tenham motivação 
para a busca e aceitação destas inovações.

Entre os dispositivos móveis, smartphones, iPhones, tablets entre outros 
que poderiam ser citados, fica claro que estes estão, a cada dia, mais integrados 
à vida contemporânea, tornando-se uma ferramenta poderosa, pelos recursos 
e serviços incluídos que o tornam possível, para aceder a um leque imenso de 
informações sobre os mais diversos assuntos, independentemente do local e da 
hora que pretenda iniciar a navegação, desde que possua conexão com a Inter-
net.
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Ao observar o contexto atual, fica evidente que computadores de mesa per-
dem espaço para a tecnologia móvel, principalmente para celulares, que, equipa-
dos com sistemas operacionais, multifuncionais e multimídia, permitem diversas 
tarefas interativas que são exploradas em contextos educacionais, por meio de 
metodologias inovadoras.

Segundo Lévy (1999), “para a cibercultura, a conexão é sempre preferível 
ao isolamento. A conexão é um bem em si” (p. 127). As potencialidades são mui-
tas em relação ao uso dessas tecnologias no contexto educacional, mas também 
se entende que é necessário compreender as implicações e os limites do uso de 
dispositivos móveis, como celulares e tablets, no mundo, campo educacional, 
processos de ensino e aprendizagem, bem como na escola.

Portanto, nesse estudo de revisão bibliográfica qualitativa (GOLDENBERG, 
1997), buscar-se-á constituir uma compreensão das implicações e limites do uso 
desses dispositivos no que tange a formação continuada dos professores. Ini-
cialmente, o foco estará na compreensão da interatividade e interação diante 
da cibercultura. Após, haverá uma discussão acerca da formação docente em si 
conjecturada com as tecnologias móveis, embasada em referenciais teóricos e, 
ao mesmo tempo, vivências como professora no ambiente escolar.

INTERATIVIDADE E INTERAÇÃO NA EDUCAÇÃO DIANTE DA                    
CIBERCULTURA

Discutir a interatividade envolvendo as TDIC é de grande importância para 
qualquer que seja a ação pedagógica produzida pelo professor. A interatividade 
envolvendo práticas pedagógicas e as tecnologias móveis, demanda uma media-
ção com aplicações no dispositivo móvel. Portanto, é preciso que a mobilidade 
e interatividade no cenário contemporâneo sejam levadas em conta no contexto 
educacional. O que se faz utilizando dos pressupostos da cibercultura. Para Bri-
tto (2009), ao contextualizar Lévy, a cibercultura é vista como uma nova cultura 
que reformula todas as dimensões culturais pré-existentes.

Dada a nova realidade mundial em que vivemos, a era da informação e 
do conhecimento, fica evidente que esta tecnologia proporciona novos modelos 
de interação coletiva, bem como a expansão de espaços interativos, ganhando 
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importância o “papel que a cibercultura tem na reconfiguração cultural em cur-
so no planeta”. (BRITTO, 2009, p. 153). Assim, a utilização de novas propostas 
metodológicas no processo de ensino e aprendizagem também se apresentam 
como oportunidades de agregar à sala de aula uma percepção de interação e 
interatividade.

O processo educacional possui um ambiente informacional com base a um 
novo paradigma comunicacional, criado pela ruptura da recepção passiva de in-
formações, por meio da conquista da interatividade. O próprio desenvolvimento 
das TDIC demonstra o quanto tal evolução impõem novos processos no tempo 
e espaço em que a escola deve vivenciar pedagogias inovadoras, ressaltando a 
importância da formação dos professores voltada para essas novas metodolo-
gias pedagógicas, onde “ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade, 
pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesqui-
sa e de comunicação” (MORAN, 2006, p. 29).

A interação aluno-professor, professor-aluno e aluno-aluno, segundo Ra-
daelli e Fruet (2011), por meio das TIC, adaptando e respeitando as necessi-
dades e especificidades das instituições de ensino, pode representar novos es-
paços de cooperação e colaboração, já que a “Visão de coletivos inteligentes 
retoma a concepção de que o conhecimento é produzido socialmente e deve ser 
disponibilizado para uso social” (BRITTO, 2009, p.163).

O ser humano, na busca frequente pelo conhecimento de sua natureza, 
seus processos de adaptação e sobrevivência, não difere na cultura contempo-
rânea, a cibercultura, na qual a presença das TDIC também leva a uma busca 
constante por novas formas de interação. A aprendizagem que se reflete na área 
educacional, passa a investigar novas metodologias e novos paradigmas para a 
educação à luz das inovações tecnológicas. Contudo é importante salientar que 
segundo Piaget (1990), o conhecimento não é derivado apenas do sujeito ou 
objeto a ser conhecido, mas das interações que ocorrem a meio caminho entre 
sujeito e objeto, e que, portanto, dependem de ambos ao mesmo tempo.

Este desafio contemporâneo, sustentado pela presença e uso de tecnolo-
gias móveis e pelas necessidades do ambiente em que estão inseridas, remete 
a uma sociedade em que os processos de interação ocorrem por meio da apro-
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priação dessas tecnologias, potencializadas pela mobilidade que elas fornecem, 
o que sugere um olhar sobre essa nova cultura e relação com a vida social, a 
cibercultura (LEMOS, 2010), que permeia a sociedade contemporânea e uma 
educação online, exigindo professores preparados e dispostos a compreendê-las 
e manuseá-las.

Segundo Kenski (2013), “em menos de duas décadas, as redes de compu-
tadores deram origem a uma infinidade de recursos que foram incorporados ao 
nosso cotidiano” (p. 34). A autora se refere a equipamentos tecnológicos atuais, 
como os dispositivos móveis, que são contemporâneos e que despertam o inte-
resse em oferecer flexibilidade de uso em qualquer tempo e espaço.

A sociedade, diante dos inúmeros programas desenvolvidos de mediação 
e interatividade com essas tecnologias, vem se apropriando de novos hábitos 
de interação em rede. A relevância da interatividade e a expansão da tecnologia 
móvel no cotidiano das pessoas sugere novas formas de pensar, de ver os es-
paços mediados por essas tecnologias. As tecnologias móveis com acesso à In-
ternet empurram as oportunidades de interação para além dos limites territoriais 
das instituições, resultando em novos paradigmas e uma nova cultura. Segundo 
Primo (2007), as interações sociais são sensíveis, subordinando-se às restrições 
impostas pelos dispositivos tecnológicos utilizados.

Assim, a tecnologia digital está mudando a forma como a informação é 
acessada e o conhecimento é produzido, mostrando a importância da superação 
de obstáculos que possam existir em segmentos da sociedade que dificultem o 
acesso e a permanência a uma conectividade de qualidade.

Conforme Spadaro (2013), a Web 2.0 é uma ‘aldeia global’ que unifica a 
humanidade, “a Rede transformada numa rede de contatos sociais, local de par-
ticipação e compartilhamento” (p. 05). Esta, ocasiona transformações possíveis 
nos ambientes escolares em relação à interação em rede, o que também pode 
modificar a relação educativa produzida com os estudantes.

A atual geração de alunos pode ser vista com maiores alternativas de               
ganho de conhecimento e confiança no uso das tecnologias digitais, o que re-
força a necessidade de os espaços escolares se adaptarem a novas formas de 
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interagir com essas tecnologias, ampliando as possibilidades de interatividade, 
promovendo a aprendizagem em rede e fomentando a interação de novos espa-
ços de diálogo entre alunos e professores.

 Para Spadaro (2013), a “Rede é uma revolução” (p. 07). Nesse sentido, 
colocar professores e alunos diante das vantagens oferecidas pela Web e pelas 
ferramentas tecnológicas digitais, se apresenta como uma nova dinâmica nos 
ambientes interativos possíveis na educação. Principalmente se levarmos em 
conta as vivências educativas decorrentes da situação pandêmica ocasionada 
pela COVID-19, que tornou urgente a mobilização das TDIC.

Antigamente “tecnologia” era sinônimo de progresso, automação, de-
senvolvimento industrial e não tinha nada a ver com os conceitos e as 
experiências de amizade e relações. Todavia, atualmente, seu reflexo, 
imediato e decisivo nas relações humanas em geral é simplesmente um 
fato, uma obviedade. Se outrora os dois termos “tecnologia “e “relação” 
pareciam não combinar se usados juntos, hoje, ao contrário, surgiu em 
nosso tecido social uma importante mediação tecnológica: trata-se de 
uma verdade com a qual é necessário se confrontar (SPADARO, 2013, 
p. 05).

Para Sturari (2013), a ampla gama de funções presentes em dispositivos 
móveis como aplicativos, jogos, livros e filmes, além da facilidade de acesso 
a dados e informações em tempo real, torna o uso de celulares e tablets mais 
atraentes para serem utilizados como recursos mediadores nos processos de 
ensino e de aprendizagem.

Essas perspectivas interativas, com a mediação tecnológica na educação 
por parte do docente, têm-se apresentado como uma nova forma de relação 
entre professor e aluno, desde que balizada por um conhecimento suficiente por 
parte do docente. A interatividade neste panorama está, portanto, associada a 
utilização pelo usuário, na escolha do método de interação no mundo virtual, com 
a possibilidade de navegar livremente na Web, utilizando ferramentas tecnológi-
cas apropriadas e com direcionamento pedagógico.

Em 2013, a UNESCO publicou um guia com recomendações aos governos 
sobre a implementação de políticas públicas referentes ao uso de tecnologias 
móveis como recurso em sala de aula, pois, por meio do seu uso o aluno pode 
participar de interações sociais fundamentais para a aprendizagem.
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Entre as recomendações da UNESCO está a necessidade de priorizar o 
desenvolvimento profissional dos professores e promover o uso seguro, saudável 
e responsável dessas tecnologias. Portanto, com base nesse documento toma 
relevo a necessidade de “Fornecer oportunidades para que educadores compar-
tilhem estratégias para a integração efetiva de tecnologias em instituições com 
recursos e necessidades semelhantes” (UNESCO, 2013).

Com base nessa recomendação da UNESCO (2013), bem como as vivên-
cias decorrentes da pandemia de COVID-19, a seguir será desenvolvida uma 
discussão acerca da formação dos professores e as tecnologias móveis.

DISCUTINDO A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO 
CONTEXTO DE IMPLEMENTAÇÃO E ASCENSÃO DAS TDIC

Para as escolas públicas, há mais de 20 anos, esforços têm sido feitos, por 
meio de políticas públicas, para que as tecnologias sejam incluídas na educação. 
Entre eles estão os cursos de formação à disposição dos professores, que suge-
rem uma forma diferenciada de pensar, educar e aprender por meio da mediação 
de tecnologias (TDIC). Segundo Haetinger (2003), “aprender a aprender: esse é 
o novo desafio dos educadores no contexto atual” (p. 18).

Recomenda-se também refletir sobre processos de ensino e aprendizagem 
por meio de tecnologias móveis conectadas, bem como as oportunidades de 
aprendizagem em redes baseadas na prática didática. Fato que aparece enfati-
zado da seguinte forma: “O sucesso da aprendizagem móvel depende da capa-
cidade dos professores de aumentar as vantagens educacionais dos aparelhos 
móveis” (UNESCO, 2013).

O potencial de inovação e utilização de tecnologias, no que diz respeito à 
educação, reside no reconhecimento da mudança de papéis em alguns proces-
sos, em que o aluno passa de um simples ouvinte passivo a um participante da 
sua aprendizagem. O professor, muda o papel absoluto daquele que ensina, para 
o que coopera e colabora, sendo um facilitador do processo. O que acontece de 
modo concomitante com a inclusão da informatização “como recurso pedagógico 
é mais do que querer, é fundamental para o desenvolvimento de todas as possi-
bilidades do saber” (HAETINGER, 2003, p.  19).
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As tecnologias na educação, sem essa percepção, sustentam o antigo mo-
delo de ensino, em que a distância entre aluno e professor continua e em que 
teoria e prática não se comunicam.

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
desta informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimen-
tação cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 2000, p. 51).

Quando se fala em tecnologias na formação e prática docente estas ficam 
mais presentes nos cotidianos a partir de março de 2020, quando todos precisa-
ram redimensionar sua forma de ensinar e aprender em decorrência do distancia-
mento social. Sabendo que não seria possível estar próximos por conta de uma 
situação sanitária, as aulas precisaram ser desenvolvidas remotamente. 

Antes disso, quem se aventurava a desenvolver ações envolvendo as TDIC 
nos espaços de formação inicial e continuada de professores, acabava ficando 
isolado pois nem todos os contextos de formação dedicavam-se para compreen-
der horizontes e possíveis ações permeadas pelas TDIC. 

Isso fez com que a disposição anterior para superar velhas e antigas me-
todologias e práticas em educação, se tornasse uma necessidade urgente. A 
cibercultura, portanto, passou a compor com a compulsoriedade educativa do 
presente. Fato que trouxe consigo uma série de questões inerentes ao contexto 
de exclusão digital que ainda assola os ambientes públicos de formação escolar, 
como: a) desigualdade social; b) falta de acesso qualificado às redes de internet; 
c) déficit de aparelhos e dispositivos para acesso a rede; entre outros. Essa con-
tingência, portanto, precisa ser levada em conta quando o tema é TDIC. 

Além de todos esses fatores, o professor tem o desafio de buscar a forma-
ção continuada e pensar na mudança de hábitos de ensino, pois “romper com 
a cultura profissional tradicional” (IMBERNÓN, 2009, p. 71), tornou-se indispen-
sável. “É preciso mudar as práticas docentes e aprender a trabalhar pedagogi-
camente de forma dinâmica e desafiadora” (KENSKI, 2013, p. 97), o que denota 
buscar a formação e construir o próprio conhecimento em relação às TDIC. 

Tendo em vista atividades desenvolvidas profissionalmente como docente 
nos cursos de formação de professores da área de informática educacional, entre 
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2003 e 2015, no Núcleo de Tecnologia Educacional de um Município no sul do 
Brasil, é importante salientar que foram inúmeras as oportunidades de acompa-
nhar os conflitos em torno da chegada de tecnologias nas escolas. Inicialmen-
te, os primeiros computadores que formaram os laboratórios de informática das 
escolas, chegaram com o sistema operacional LINUX Educacional 1.0, o que 
assustou muito os professores. Além disso, algumas equipes de gestão, em uma 
ação inicial, colocaram chaves nos laboratórios para não danificar as novas má-
quinas, o que, por sua vez, impediu o uso constante, pois não havia um respon-
sável para abrir o laboratório quando os professores precisassem. 

Muitos dos cursos propostos pelos programas de formação continuada 
para professores foram recebidos com certo desânimo por muitos professores 
que, de alguma forma, resistiram ao aprendizado ou até mesmo de incluírem tais 
tecnologias em seu ensino e práticas.

Ao longo dos anos, novos pregões foram implantados (termo utilizado para 
designar a compra de novas máquinas pelo Governo Federal) e, com isso, au-
mentou o número de escolas com laboratórios de informática, bem como uma sé-
rie de atualizações para as escolas que já possuíam laboratórios implementados.

É evidente que cada escola tem sua rotina, e que muitas pessoas interagem 
nesses espaços escolares. Conforme Imbernón (2009) “Na tolerância e na 
compreensão dessas diferenças se encontra o desafio do trabalho conjunto 
entre o professorado” (p. 70). A implementação das TDIC nesses ambientes 
se deu a partir de múltiplos contextos, interesses, anseios, vontades, desejos, 
sonhos e esperanças que permeavam cada rotina escolar. O que fez com que, 
inicialmente, não fosse possível perceber um entusiasmo quanto ao processo de 
implementação das TDIC como possibilidades pedagógicas nesses ambientes. 
Muitos docentes em formação continuada, não conseguiam operar com as TDIC 
nos espaços de sala de aula. 

Hoje, mais de duas décadas desde a chegada das tecnologias educacionais 
na escola pública no Brasil, com seu advento nas escolas e também a implanta-
ção de programas de formações continuadas para os professores, por meio de 
políticas públicas, o que posso considerar é que a pandemia foi um acelerador 
que condicionou a presença das TDIC nas ações pedagógicas diárias. 
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Os tablets, smartphones, com acesso à internet e por meio de redes sociais 
como Facebook e WhatsApp, passaram a compor a rotina dos docentes, incor-
porando a interatividade como parte das vivências corriqueiras. É comum, desde 
março de 2020, ver professores postando mensagens, enviando arquivos, pos-
tando fotos, salvando imagens, compartilhando vídeos em rede de grupos online, 
plataformas, entre outros ambientes virtuais.

Contudo, é importante que a utilização de recursos tecnológicos nas esco-
las públicas também se apoie em metodologias inovadoras, com vistas a que a 
utilização desses recursos ocupe lugar na mediação dos processos de ensino e 
aprendizagem.

Com a massificação do dispositivo móvel, o celular é utilizado com maior 
intensidade para as mais diversas interatividades e aplicações. A sociedade e, 
inclusive os professores, motivaram-se à autoaprendizagem em relação ao uso 
destas tecnologias móveis. Tanto o professor, quanto o aluno e a sociedade em 
geral, desenvolveram habilidades e adquiriram conhecimentos necessários que 
correspondiam na mesma proporção à sua vontade de participar nas interações 
propostas na rede. Fato que demonstra que “Esses recursos configuram novos 
hábitos, com os quais são estabelecidas relações e se executam tarefas, como 
o acesso à informação e o ato de ensinar e aprender” (QUEIRÓZ et al., 2020).

Segundo Kenski (2013),

As mudanças são profundas e englobam hábitos, posicionamentos, tra-
tamentos diferenciados e novos papéis para professores e alunos. O 
foco se desloca para a interação, a comunicação, aprendizagem, a cola-
boração entre todos os participantes do ato educativo. Isso tudo precisa 
ser aprendido e vivido de forma significativa e duradoura para que os 
professores se sintam seguros (KENSKI, 2013, p. 95).

Na escola pública existe não só a necessidade da interatividade dos pro-
fessores com as tecnologias, mas também que os gestores e funcionários das 
escolas incorporem as mudanças e aprendizados necessários, pois, para que 
ocorram mudanças, entende-se que estas implicam em quebra de paradigmas 
nos diferentes segmentos da escola, visto que é preciso repensar constante-
mente os recursos pedagógicos mobilizados pelos profissionais da educação                     
(BERGMANN, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da nova realidade da educação online, é fundamental que o 
professor esteja preparado para a realidade das necessidades do aluno e que 
ofereça um ensino de qualidade, capaz de cooperar na formação deste, tornan-
do-o crítico, participativo e ativo na sociedade.

Nesse sentido, é importante que o professor se aproprie, tenha os conhe-
cimentos e as habilidades necessárias para utilizar as ferramentas tecnológicas 
em sua prática docente, justamente pois “Aprender é interagir, individual e social-
mente” (HAETINGER, 2003, p. 18).

Com o presente estudo, foi possível identificar o quanto as TDIC têm sido 
importantes para o ensino e a aprendizagem escolar. Fato que demanda ampliar-
mos, cada vez mais, estudos e debates acerca da interatividade, cibercultura e 
tecnologias móveis na formação continuada dos docentes.

Assim, reconhecendo o que já foi possível nesse contexto de ensino na 
pandemia, bem como as práticas docentes decorrentes dela, é urgente que se-
jam produzidas ações de escuta sensível das percepções dos professores que 
atuam na escola pública quando as TDIC. Essa ação de escuta pode ser im-
portante instrumento para produção de novos estudos, investimentos e políticas 
públicas voltadas à formação continuada dos professores no âmbito das TDIC.
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INTRODUÇÃO

 A formação de professores se caracteriza como um momento de grande 
relevância na construção dos conhecimentos teóricos e práticos dos licenciandos 
para a sua atuação profissional docente. Trata-se de um tema que se tornou o 
objeto central de diferentes discussões, sobretudo no sentido de refletir e propor 
mudanças/reformulações sobre os próprios cursos de formação, seus currícu-
los, contextos, sujeitos e práticas. Destaca-se dentro desse percurso formativo 
a realização do estágio supervisionado, momento em que os acadêmicos das 
licenciaturas podem articular os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso 
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com a realidade escolar, evidenciando seus saberes didáticos e pedagógicos na 
prática de sala de aula. De acordo com Santos, Cunha e Moraes (2020, p. 331) 
é nesta fase que “o estagiário tem a oportunidade de recontextualizar as lições e 
conteúdos vistos em sala de aula para a prática, analisando as possibilidades e 
enfrentando os desafios”.

 No entanto, convém destacar que os cursos de formação de professores 
no Brasil estão vivenciando, desde março de 2020, um dos momentos mais ex-
cepcionais da história, a pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Esse fe-
nômeno adverso e que vem representando uma das maiores crises sanitárias da 
história, tem impactado a sociedade de maneira geral, não se restringe ao campo 
da saúde. Pelo contrário, a pandemia gerou inúmeras transformações na vida 
das pessoas, desde aspectos ligados a socialização, passando pela educação, 
até a economia de diferentes países que foi largamente afetada.

 Assim, é nesse contexto de transformações no âmbito da educação, que 
o presente trabalho busca tratar dos aspectos ligados à formação de professo-
res, de maneira especial o estágio supervisionado. Portanto, a primeira seção 
busca realizar uma breve contextualização da pandemia do novo Coronavírus e 
como ela impactou no processo de formação docente, especialmente no Brasil. 
Em seguida o texto se pauta em uma análise das implicações da pandemia na 
prática de estágio supervisionado, destacando como esses estágios foram res-
significados em virtude desse momento adverso que a sociedade enfrenta. Cabe 
ressaltar que essas análises partem de uma revisão bibliográfica, bem como da 
percepção e experiência dos autores em relação à temática em destaque.

Formação de professores: reflexões diante da pandemia do novo 
Coronavírus

 No intuito de compreender melhor a pandemia e as implicações que ela 
vem provocando, cabe apresentar uma breve contextualização a fim de escla-
recer a sua origem e as suas graves consequências a toda sociedade. O novo 
Coronavírus (SARS-CoV-2) teve seu surgimento na cidade de Wuhan, província 
de Hubei na China, em dezembro de 2019, tornando-se logo conhecido como 
“COVID-19”, nome atribuído à doença provocada pelo vírus. Inicialmente foram 
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contaminadas milhares de pessoas em Wuhan e logo o vírus se alastrou por di-
versas regiões da China, o que não demorou a ter casos por todo o país. Por ser 
um vírus que se propaga através do trato respiratório, o seu grau de proliferação 
e contaminação é ainda maior, o que gera a necessidade de medidas de prote-
ção como o distanciamento físico entre as pessoas, o uso de máscaras, além de 
outros recursos indispensáveis, como o álcool 70% para limpeza e higienização 
das mãos, dentre outras coisas.

 Diante do alto índice de contaminação na China, com inúmeras pessoas 
sendo infectadas, não demorou para que o novo Coronavírus pudesse se disse-
minar ainda mais. O primeiro país a registrar casos depois da China foi a Itália, 
rapidamente todo o continente europeu já registrava ocorrências de pessoas in-
fectadas. No continente americano as primeiras confirmações da presença do 
Covid-19 foram nos Estados Unidos, em janeiro de 2020. Atualmente (2021) o 
vírus já se espalhou por todo o mundo devido ao seu poder de disseminação em 
massa. 

São mais de 183 milhões de pessoas infectadas, ocasionando a morte de 
quase 4 milhões por todo o mundo, entre dezembro de 2019 e julho de 2021. O 
avanço de inúmeras pesquisas já possibilitou o desenvolvimento de vacinas, as 
quais estão sendo aplicadas gradativamente, apresentando potencial significati-
vo de imunização. Todavia, ainda há grandes preocupações, principalmente devi-
do ao processo de mutação que o vírus tem sofrido, o que já gerou uma segunda 
e terceira onda de contaminação pelo mundo, isso tudo em um período em que a 
primeira onda ainda nem foi superada totalmente por muitos países. 

 No Brasil, o primeiro caso registrado oficialmente do vírus foi em março de 
2020. Diante do ocorrido, o governo federal, por meio de uma pressão e tensão 
popular/social divulgou a portaria nº 343, de 17 de março de 2020, embora essa 
tenha vindo após alguns estados da federação já terem, por parte de seus gover-
nadores, tomado medidas de vigilância sanitária. A portaria prevê em seu art. 1º 
“autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, em 
andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comuni-
cação [...]” (BRASIL, 2020, s./p.). Nesse sentido, houve o fechamento das insti-
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tuições de ensino por todo o país, desde a educação básica ao ensino superior, 
substituindo as aulas presenciais por aulas remotas, as quais utilizam recursos 
tecnológicos para a sua realização. 

 A nova modalidade de ensino, embora implementada de maneira provisória 
e como recurso emergencial, gerou uma série de questionamentos e discussões 
por parte de instituições (públicas e privadas), professores e grupos sociais em 
geral. Ficou claro que era preciso que se estabelecessem meios para que o ensi-
no e a aprendizagem não fossem tão prejudicados durante o período pandêmico. 
Contudo, isso requer alguns pré-requisitos básicos e que deem condições dos 
professores atuarem, como capacitação e assistência, além da disposição dos 
recursos tecnológicos aos discentes, visto que nem todos têm acesso a essas 
novas tecnologias, principalmente por questões financeiras.

 É nesse cenário alarmante da pandemia que relembramos ações que não 
foram cumpridas pelo poder público federal brasileiro, que caso tivessem sido 
efetivadas, embora nesse momento difícil, contribuiriam para um melhor aprovei-
tamento e realização do ensino remoto, de uma forma não excludente. O exem-
plo é o que vemos em uma das metas que foi instituída pelo Plano Nacional de 
Educação (PNE), lei nº 13.005/2014 (meta 7, estratégia 7.15) que previa uni-
versalizar, até o fim da vigência do PNE, em 2019, o acesso a internet, o que, 
evidentemente, não se efetivou, visto que muitos brasileiros ainda não possuem 
acesso (BRASIL, 2014).

  Em busca de compreender com mais clareza a formação de professores é 
interessante sabermos um pouco acerca do histórico desse processo. De acordo 
com Gatti (2010, p. 1356, grifo da autora), a formação de professores para “[...] 
o ensino das “primeiras letras” em cursos específicos foi proposta no final do 
século XIX com a criação das Escolas Normais. Estas correspondiam à época 
ao nível secundário e, posteriormente, ao ensino médio, a partir de meados do 
século XX”. Assim, conforme a autora, a formação docente só passa a exigir a 
necessidade de um curso de ensino superior com a Lei de Diretrizes e Bases 
para a Educação (LDB) em 1996, o que desse período em diante (fim do século 
XX) é que se percebe uma maior atenção à formação de professores no Brasil. 
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Conforme Gatti (2010) é a partir das Diretrizes Curriculares (2002), sobretudo 
para o ensino superior, que essa formação passa a ser mais bem conduzida, en-
quadrando-se ao que compreendemos nos dias atuais.

De acordo com André (2010, p. 176), após estabelecer algumas reflexões 
sobre como alguns autores conceituam a formação de professores, a autora 
aponta que essa “[...] tem que ser pensada como um aprendizado profissional 
ao longo da vida, o que implica envolvimento dos professores em processos 
intencionais e planejados, que possibilitem mudanças em direção a uma prática 
efetiva em sala de aula”. Portanto, compreende-se que a formação docente deve 
ser uma atividade pensada, algo estabelecido por meio de uma intencionalidade, 
a qual tenha como elemento central a atuação em sala de aula, a experiência 
com o chão da escola.

Outra dimensão que permeia o percurso formativo dos professores diz res-
peito aos seus conhecimentos e saberes docentes, os quais são inerentes a uma 
boa atuação profissional. Tardif (2014) aponta que para um bom exercício docen-
te, é preciso que se tenham três saberes essenciais: os disciplinares, curriculares 
e experienciais. Os disciplinares “são saberes que correspondem aos diversos 
campos do conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais 
como se encontram hoje integrados nas universidades, sob a forma de discipli-
nas” (TARDIF, 2014, p. 38). 

Quanto ao segundo grupo, dos saberes curriculares, esses dizem respeito 
aos “[...] discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição 
escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e seleciona-
dos como modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita” (TAR-
DIF, 2014, p. 38). Já os saberes experienciais, são aqueles que os professores 
desenvolvem a partir de sua própria experiência, tratam-se dos aprendizados 
que se orientam pela lógica do cotidiano, pelo conhecimento que cada um desen-
volve de sua vivência no ambiente escolar (TARDIF, 2014).

Portanto, para ser professor, não diferente de outras profissões, é preci-
so que ocorra a construção da identidade profissional, a qual precede a própria 
atuação, pois só ela que dará sustento necessário, diante de possíveis dificul-
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dades, durante a prática profissional. Pimenta (1996, p. 75) afirma que “[...] a 
identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas 
é um processo de construção do sujeito historicamente situado”. Desse modo, 
a identidade profissional se constitui de maneira gradativa, é algo que se inicia 
ainda na fase de formação inicial, no curso de graduação, ou até mesmo antes, 
por meio de inspirações e experiências informais.

 A formação inicial dos professores é um momento ímpar, portanto, é im-
prescindível que esse seja uma fase de grande proveito por parte do licenciando, 
é quando ele deve buscar sistematizar, expor e debater suas ideias e convicções, 
os diálogos são fundamentais na formação docente. Conforme Pimenta (1996, p. 
75)

Dada a natureza do trabalho docente, que é ensinar como contribuição 
ao processo de humanização dos alunos historicamente situados, espe-
ra-se da licenciatura que desenvolva nos alunos conhecimentos e habi-
lidades, atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem 
construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e 
desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. Es-
pera-se, pois, que mobilize os conhecimentos da teoria da educação e 
da didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, 
e que desenvolva neles a capacidade de investigar a própria atividade 
para, a partir dela, constituírem e transformarem os seus saberes-faze-
res docentes, num processo contínuo de construção de suas identidades 
como professores.
 

 O que a autora quer dizer é que a licenciatura é que vai ser a base de todo 
o processo formativo, ela que é a responsável por motivar, mobilizar as ideias e 
os saberes dos alunos, dos futuros professores, fazer com que esses tenham 
uma formação que os faça dar conta de ensinar com vistas à realidade social de 
seus alunos. Mais que disso, espera-se que a licenciatura desenvolva no aluno 
uma consciência social, de modo que ele, em sua atividade em sala de aula, 
consiga estabelecer meios não excludentes, que leve os alunos a se interagirem, 
realizarem trocas. Do ponto de vista de Pimenta (1996), a formação de professo-
res deve ser um processo de reflexão, em que se leve em consideração os múlti-
plos aspectos que implicam na prática docente. Todavia, a pandemia impôs uma 
nova configuração à formação de professores, em especial à prática de estágio 
supervisionado. 
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Estagio Supervisionado: do presencial ao virtual, novas                                   
configurações 

 A pandemia da Covid-19 vem reconfigurando as diferentes formas das pes-
soas viverem e desempenharem suas funções, seja no âmbito do trabalho, dos 
estudos, das relações familiares, e da vida social como um todo. A sociedade 
tem passado a conviver com a tensão imposta por esse período, seus dramas e 
dificuldades. Por um lado vemos uma crise na saúde pública, dado o aumento 
significativo de casos diariamente, por outro a necessidade das pessoas se cui-
darem e, se possível, se isolarem socialmente, mas ao mesmo tempo, essa é 
uma realidade excludente, visto que muitos precisam continuar desempenhando 
seus trabalhos, prestando serviços. Afinal, agora, mais que em outros momentos, 
é possível perceber de forma explícita as desigualdades presentes no Brasil.

 Essas desigualdades se expressam também no campo da educação, pois 
diante do fechamento das instituições de ensino, as pessoas passaram a ter que 
conviver com novas formas de ensino e aprendizagem, sobretudo por meia da 
mediação das novas tecnologias, conforme prevê a portaria nº 343, de 17 de 
março (BRASIL, 2020). O chamado ensino remoto foi à alternativa encontrada 
para minimizar os danos da pandemia ao ensino. Diante da situação, diferentes 
instituições de ensino superior, tal como da educação básica, se pronunciaram 
em relação às limitações de seguir com um ensino remoto em tempos de pande-
mia. 

 Dos motivos colocados como limitadores pelas instituições para a não rea-
lização das aulas remotas, destacam-se o despreparo de boa parte dos profes-
sores em relação às novas tecnologias, a ausência de internet de qualidade para 
que alguns alunos acompanhem as aulas, ou mesmo o fato de que alguns nem 
possuem computador ou celular, o que para uma aula remota é elementar, entre 
outras questões38. Mesmo assim, diante das desigualdades que vieram à tona no 
38  Nesse sentido, faz-se necessário destacar o que Pinheiro (2020, p. 3-4) adverte, para 
ele “[...] deve-se levar em consideração que a realidade socioeconômica no Brasil ainda é 
bastante excludente. Segundo a mais recente edição da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC 2019), 
divulgada no mês de abril deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
uma em cada quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet, o que, em números, re-
presenta cerca de 46 milhões de brasileiros. É preciso também destacar que muitos alunos, 
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âmbito da formação superior, as universidades continuaram tendo que adequar 
o calendário anual e dar continuidade ou início às atividades. Os professores 
se viram obrigados a se habituar rapidamente a essa nova dimensão de ensi-
no, realizando uma drástica readaptação em sua prática docente (HONORATO; 
MARCELINO, 2020).

 De acordo com Marques (2020, p. 33)

As mudanças que ocorreram no processo de ensino e aprendizagem 
frente o atual contexto da pandemia causada pelo novo coronavírus, le-
varam a adoção de metodologias alternativas, até então, não adotadas 
por muitos professores em seus ambientes de ensino. O que fez urgir a 
necessidade de inovação perante o ato de lecionar, buscando alternati-
vas inovadoras para levar conhecimento aos seus alunos, com o intui-
to, sobretudo, de prover autonomia aos estudantes no seu processo de 
aprendizagem.

 As mudanças são claramente notadas, sobretudo pela adesão das meto-
dologias alternativas, contudo, essa possível autonomia dada aos alunos pode 
ser algo ambivalente. A pandemia alterou a ordem natural das coisas, da realiza-
ção da vida, da formação de professores. Assim como Pimenta (1996) enfatiza a 
necessidade da reflexão para a formação docente, Honorato e Marcelino (2020, 
p. 212, grifo dos autores) enfatizam a importância da sala de aula na mediação 
do conteúdo, para um bom desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

  
A sala de aula é o lócus onde a relação professor-aluno se desenvol-
ve em maior intensidade, em princípio, em todo o processo de ensino-
-aprendizagem. A gestão da sala de aula supõe um gesto que se apoie, 
ao mesmo tempo, nos saberes a construir, nos procedimentos de imple-
mentação das atividades e na lógica das interações dos alunos com o 
mestre.

 Nesse contexto, diante das ideias dos autores supracitados, percebe-se a 
importância da sala de aula como palco para a realização dos acontecimentos. 
Ou seja, é nesse ambiente formal que as partes (professores e alunos) tendem 
a estabelecer um contato direto, com maior número e intensidade de trocas, te-
cem debates e desencadeiam reflexões, o que é necessário para a formação. 
sobretudo os de escola pública, mesmo os que têm acesso à internet, não têm facilidade de 
acesso a plataformas específicas de ensino a distância, porque não possuem computadores 
adequados ou porque não têm internet com uma boa velocidade em casa para estudar e pes-
quisar. Há ainda outros fatores potencialmente complicadores, como, por exemplo, a falta de 
um espaço adequado para estudar, dificuldades familiares e financeiras, problemas de saúde 
física e psicológica, etc”.
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Logo, ao levar em conta a formação de professores, notam-se os danos que se 
tem diante do novo formato de ensino remoto, sobretudo no que tange o estágio 
supervisionado.

 Diante da impossibilidade da vivência em sala de aula, os licenciandos aca-
bam sendo privados do convívio no ambiente escolar, bem como os aprendiza-
dos, ensinamentos e reflexões que se desdobram em seu interior. Pois, conforme 
Pontuschka (2012, p. 000096-000097) 

[...] o estágio não é tão somente uma questão de cumprimento da legis-
lação do MEC, mas uma forma de conhecer minimamente a realidade 
escolar através das oportunidades de entrar na escola não mais como 
aluno do ensino básico, mas como candidato a futuro professor com a 
oportunidade de exercer a docência e enfrentar classes de alunos reais 
e não imaginários. É a possibilidade que se abre para dar início à profis-
sionalidade, com o compromisso de os alunos compreenderem a mensa-
gem, fazendo-os refletir sobre temas e propostas específicas. 

 Para um futuro docente, é vital que ele esteja imerso na lógica de uma es-
cola, das salas de aula, pois são esses espaços que configuram e legitimam a 
sua formação, que materializam o “ser professor”. Afinal, o estágio tem a caracte-
rística de agir como uma fase que demarca a formação docente, uma espécie de 
divisor de águas, pois esse é talvez o momento mais importante, principalmente 
por ser nessa etapa que os licenciandos optam por seguir ou não com a sua for-
mação (SANTOS; CUNHA; MORAES, 2020).

 A formação de professores nesse contexto de pandemia passou por mu-
danças circunstanciais, em que a sala de aula passou a ser a tela do computador, 
as trocas de experiências ocorrem em um número bem menor do que no sistema 
presencial, as lógicas foram alteradas. Desse modo, diante das fragilidades que 
vem sendo evidenciadas pela pandemia, nota-se, mesmo que de forma anteci-
pada, que o ensino nesse período deixará a desejar, visto que foi algo que acon-
teceu de forma muito drástica, modificando as formas de professores e alunos se 
interagirem e se comunicar. O que se espera é que esses déficits que vem sendo 
desencadeados gradativamente nesse período de muita turbulência possam ser 
superados posteriormente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora chegado à parte das considerações finais, o que se evidencia aqui 
são considerações parciais, reflexões inconclusas de um processo não acabado. 
Mesmo a pandemia sendo uma situação em curso, ela já rompeu com inúmeras 
máscaras, evidenciou desigualdades e deixou marcas, bem como as vidas que 
foram ceifadas pela Covid-19. A pandemia demonstrou as inúmeras fragilidades 
existentes na sociedade. 

A “nova ordem” que se revela pela dimensão da pandemia no contexto da 
educação é de um ensino que vem acontecendo quase que unicamente para 
cumprir exigências, que não possui como foco central a aprendizagem, a forma-
ção em sua completude. As pessoas se sentem abaladas emocionalmente pela 
pandemia, o que somado a ausência de contato com as plataformas digitais que 
vem sendo utilizadas, potencializa resultados pouco satisfatórios à educação em 
geral. São muitos os desafios e poucas as respostas, um contexto de transforma-
ções que alteram as lógicas e que modificam as relações entre aluno e professor, 
os tornam sujeitos passivos, reféns de um sistema que os incumbe de uma série 
de funções e que pouco os ampara.
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INTRODUÇÃO

O estudo apresentado neste texto é realizado no âmbito do escopo de pes-
quisas do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social - GE-
PEIS, que atua desde o ano de 1993 vinculado ao Departamento de Fundamen-
tos da Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação, no Centro 
de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Sendo uma parte dos 
resultados da pesquisa de mestrado, realizada durante o ano de 2017 à 2018, 

39  É Licenciada em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
Farroupilha - IFFar - Campus Alegrete (2015) e Pedagoga pelo Centro Universitário Facvest - 
Unifacvest (2020). Especialista Educação Ambiental pela Universidade Federal de Santa Maria 
(2016), Mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria (2018). Atualmente 
é Discente do Programa de Pós - Graduação em Educação - Doutorado em Educação na 
Universidade Federal de Santa Maria.
40  Professor de Educação Infantil na Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos/RS. Gra-
duado em Pedagogia - Licenciatura, pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UER-
GS, Unidade Alegrete (2015), tendo atuado como bolsista do Programa de Iniciação à Docên-
cia (PIBID/CAPES) na Instituição Estadual de Educação Oswaldo Aranha (IEEOA) e na Escola 
Municipal de Educação Básica Luiza de Freitas Valle Aranha, no período de 2012 a 2013. Es-
pecialista em Gestão Educacional, pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM/Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB), polo de Sobradinho (2019). Atualmente é graduando do curso 
de Educação Especial - Noturno, pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM (2016) e 
integrante no grupo de pesquisa RIZOMA - Políticas, Currículo e Educação/CNPq.
41  Mestra em Educação, Especialista em Gestão Educacional e Licenciada em Pedagogia 
pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Júlio de Castilhos/RS. Membro suplente do Conselho Escolar da EMEI 
Dona Cotinha, representando o segmento docente. Tutora presencial da UAB atuando no Cur-
so de Licenciatura em Educação Especial, ofertado na modalidade EaD, do polo Cruz Alta. 
Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS), 
na área da Educação, sob a perspectiva do campo teórico do Imaginário Social, com ênfase 
em Formação de Professores.
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intitulada: “Imaginário social e formação continuada: o olhar para as discussões 
de gênero, etnia e diversidade sexual”. 

Esta escrita faz parte do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Santa Maria, realizada no Mestrado em Educação, na 
Linha de Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional. Teve como objetivo 
conhecer por meio de um estudo bibliográfico as políticas educacionais voltadas 
a educação e com o foco na formação de docentes em relação às questões 
de gênero, etnia e diversidade sexual. Utilizamos como metodologia para o 
desenvolvimento do trabalho o método bibliográfico, com pesquisa em políticas 
educacionais. 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO

As políticas públicas de educação no Brasil, assim como em países já ci-
tados, possuem influência de órgãos internacionais em suas formulações, um 
exemplo, é a participação do Banco Mundial. Sua participação se dá em áreas 
da economia no Brasil a partir da década de 1980, chegando à educação com o 
propósito de melhoria por meio de estratégias de governança educacional (JU-
NIOR & MAUÉS, 2014).  A ofensiva de participação do Banco Mundial em países 
periféricos se deu em escala mundial, no qual se propunha a contribuir com a 
estabilidade econômica, política e redução da pobreza. 

Nos anos de 1990 a atuação do Banco Mundial no Brasil influenciava deci-
sões a nível de governo, com participação e membros no Ministério da Educação, 
ativo em suas ações de implementação de políticas educacionais (JUNIOR & 
MAUÉS, 2014). Houve também neste período, incentivado por órgãos externos, 
a reforma do ensino superior, fato este, que resulta em mudanças na formação 
docente no período descrito. Nesse sentido, as políticas para a formação docente 
tinham como foco inicialmente a formação continuada no sentido de produção de 
um profissional competente tecnicamente (SANTOS, 2000).

A formação de professores/as em serviço era um processo incentivado a 
nível de políticas públicas e de ensino, pois reduziam custos de investimento em 
cursos de licenciatura, visto esse viés formativo fornecia subsídio técnico e ins-
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trumental (SANTOS, 2000). Outro aspecto incentivado na formação docente no 
contexto descrito era o enfoque no conhecimento sobre os conteúdos a serem 
aprendidos na licenciatura, deixando de lado os conhecimentos pedagógicos so-
bre a docência (SANTOS, 2000). No contexto da década de 1990 a educação a 
distância passa a tomar forma e espaço no cenário do ensino superior, principal-
mente com a oferta de cursos de licenciatura, sendo outra forma de “economizar” 
nos investimentos à formação docente. 

Em relação às políticas públicas voltadas aos temas de gênero e diversidade 
sexual, tiveram maior ênfase de construção e implementação com o fim da 
ditadura militar e abertura política do Brasil, no período dos anos 1980. A partir 
deste período tem destaque à construção de alguns documentos voltados a 
educação, como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 
no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Os temas de gênero e 
sexualidade são tratados no PCN dos temas transversais, pensando na inserção 
na escola de uma forma transversal por parte dos (as) docentes, conteúdos, 
currículos, etc. Integrando áreas convencionais do conhecimento com questões 
atuais e do cotidiano, oportunizando a relação entre aprendizagens teóricas e 
a realidade, assim, a função dos temas transversais é dar sentido social aos 
conceitos (BRASIL, 1997b). Trazendo como avanço, por exemplo, a definição 
do termo “orientação sexual”, propondo que seu conceito se movimente para 
além das palavras, ocupando espaço problematizador no ambiente da escola, 
onde menciona (BRASIL, 1997b, p.28): “A Orientação Sexual na escola deve ser 
entendida como um processo de intervenção pedagógica que tem como objetivo 
transmitir informações e problematizar questões relacionadas à sexualidade, 
incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ela associados”. 

Nesse sentido, mostra-se que a atuação dos (as) professores (as) deve 
ser em direção a auxiliar a diminuir a discriminação, evitando a intimidação ou 
invasão da intimidade dos (as) discentes (BRASIL, 1999). O PCN (1999) trás a 
necessidade da formação de tratar sobre temas relacionados à sexualidade de 
crianças e jovens, propondo o contato inicial com as dificuldades dos (as) do-
centes em relação aos temas, buscando subsidiar teoricamente as discussões 
referentes aos temas. 
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No que se refere ao conceito de gênero, o PCN (1999, p. 321), conside-
ra como o “conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir 
da diferença biológica dos sexos”, predominando a binariedade homem-mulher, 
evidenciando um conceito limitado, não cabendo aos dias atuais. Após o ano de 
2002, com mudanças governamentais, e consequentemente de projetos políticos 
de país, se tem uma série de implementações de políticas públicas voltadas aos 
direitos humanos e o combate às opressões, além da abertura ao debate por 
meio de conferências e encontros relacionados aos temas, resultando em outros 
documentos construídos a partir da participação coletiva de mulheres, negros e 
negras, e LGBTTTQI+.

No ano de 2003, em meio ao cenário de discussões sobre o racismo, pelo 
fato de haver a proposta de cotas étnicas nas universidades, ocorre uma alteração 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, no seu artigo 26-A, 
passando a determinar a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-bra-
sileira e Africana nos currículos da Educação Básica Lei 10.639, de 09 de janeiro 
de 2003. Essas diretrizes estabelecem novas práticas pedagógicas na medida em 
que reconhecem a importância cultural e histórica de uma população esquecida e 
deixada à margem da sociedade e de políticas públicas historicamente em nosso 
País (BRASIL, 2009). Trazendo um dado atual, com a reforma do ensino médio 
aprovada no Governo de Michel Temer, esta Lei passa a não existir, sendo um 
retrocesso que atinge as conquistas da população negra.

Em relação à população LGBTTTQI+, tem-se uma larga discussão que 
resultou em políticas públicas e programas para o combate a homofobia, como: 
Programa Brasil sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Di-
scriminação contra GLBTT e Promoção da Cidadania Homossexual (2004). O 
desenvolvimento desses programas é fruto do trabalho em conjunto dos coletivos 
e movimentos sociais com o governo, resultando na promoção de ações voltadas 
às demandas da população LGBTTTQI+. Além do debate sobre as políticas 
públicas e a problematização ao combate à discriminação e violência, garantindo 
um espaço de igualdade. Na formação docente, realizaram-se cursos na área de 
sexualidade para capacitação sobre os temas, além de uma revisão dos livros 
didáticos a fim de oportunizar a presença da diversidade, também se subsidiou 
pesquisas relacionadas aos temas LGBTTTQI+ (UNESCO, 2013). 
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A luta das mulheres nesse contexto é marcada simbolicamente com o Pla-
no Nacional de Políticas para as Mulheres, que é entregue a sociedade no go-
verno da primeira Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, sendo reafirmado seu 
compromisso com a igualdade de gênero, consolidando políticas públicas em 
diversos espaços da sociedade, empoderando as mulheres e incentivando seu 
protagonismo nos diversos setores do país (BRASIL, 2013). Ressalto por meio 
deste breve relato sobre as políticas públicas de educação e direitos humanos 
a importância da articulação desses temas na formação inicial e continuada de 
professores (as), oportunizando a atuação efetiva em relação às desigualdades 
de gênero, etnia e diversidade sexual no ambiente escolar.

No ano de 2015, é homologada a versão final das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação professores, após uma série de documentos que a 
fundamentam, como os destacados anteriormente. Sua justificativa está na con-
solidação de normas nacionais para a formação de profissionais do magistério, 
considerando como parte importante o respeito e a valorização da diversidade 
étnico-racial, como um dos seus princípios vitais para a formação.  Entendendo à 
docência como uma ação educativa que envolve conhecimentos específicos, in-
terdisciplinares, científicos, culturais, éticos, políticos e estéticos (BRASIL, 2015).

Um retrocesso do Governo de Michel Temer é a Base Nacional Comum 
Curricular (2016), que retira as discussões de gênero como obrigatoriedade nas 
escolas. Esse documento define um conjunto de aprendizagens e conteúdos 
comuns a todos os locais do país, determinando que ao longo da trajetória 
do professor, se desenvolvam 10 competências. A realidade atual do país se 
configura parecida com este documento, que esquece os avanços em termos de 
políticas públicas e documentos educacionais, para implantação de um ensino 
voltado ao desenvolvimento de competências, deixando de lado alguns fatores 
relacionados ao contexto sócio cultural dos sujeitos.

Em 2019, são homologadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a For-
mação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional 
Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-For-
mação), que possui como referência o conteúdo que consta na Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC-Educação Básica). Tem como fundamentação princi-
pal a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ,  priorizando a formação através 
do viés das competências. Pressupõe que a formação deve promover o densen-
volvimento do licenciando e de suas competências orientadas pela BNCC, priori-
zando aprendizagens de aspectos intelectual, físico, cultural, social e emocional 
de sua formação (BRASIL, 2019).

O que pode ser observado no texto do documento de 2019 é a desconside-
ração do que foi construído no documento que a antecede, sendo as discussões 
de gênero e diversidade sexual foram retiradas do documento. Opta-se pelo en-
foque central nas competênciais profissionais, distanciando-se dos debates so-
ciais, éticos, estéticos, e políticos dos temas citados anteriormente. Entendendo 
como competências, em seu Artigo 4º, três (03) dimensões, sendo elas o conhe-
cimento professional, a prática profissional e o engajamento profissional.

ESTUDO EM PERIÓDICOS SOBRE OS TEMAS DE GÊNERO E                        
DIVERSIDADE NA FORMAÇÃO DOCENTE

Realizou-se um estudo bibliográfico em revistas/periódicos acadêmicos 
para complemento da discussão teórica feita anteriormente, tendo como foco 
temático questões de gênero e diversidade sexual, foram olhadas as edições pu-
blicadas até a data de três (03) de maio de 2020. No qual adota-se dois critérios 
de busca nos sites das revistas, sendo eles: 1. que as revistas tivessem o foco 
em temas de gênero, diversidade sexual; 2. que os artigos discutissem os temas 
no contexto da formação de professores/as. 

As revistas foram localizadas no site Portal de Periódicos Capes, onde en-
contrei vinte e uma (21) revistas com o enfoque desejado, sendo elencadas abai-
xo. Com dois descritores de busca nos sites: Gênero e formação docente; Diver-
sidade sexual e formação docente. Como foco na leitura na pesquisa nas revistas 
três itens olhados nos artigos: título do artigo, ano e o resumo. 
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Figura 1. Revistas analisadas

Fonte: Autores. 

 Em relação ao primeiro ponto a ser destacado, refere-se aos artigos publi-
cados e sua consonância com os descritores:
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Figura 2.  Quantidade de revistas que atenderam ou não os descritores

Fonte: Autores. 

Referente ao período das publicações, observa-se publicações no final da 
década de 1990 e início de 2000, em poucas quantidades. A maior demanda de 
publicação ocorre no período entre 2011 a 2020, sendo destacadas abaixo:

Figura 3. Quantidades de publicações por ano

Fonte: Autores. 
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 Podemos perceber uma concentração das discussões dos temas na for-
mação docente no período mais recente, destacando-se os anos e 2018, 2019 e 
2017. Sendo assim, o estudo feito, tornou-se um ponto inicial para um possível 
aprofundamento do tema em escritas posteriores, a partir do campo do gênero e 
da diversidade sexual na formação de professores e professoras. 

CONCLUSÃO

 Mais do que nunca devemos nos dispor do trabalho com a diversidade nas 
escolas presume-se que os docentes estejam dispostos a atuar em outra lógica, 
e com isto propor-se a reconstruir o imaginário social de naturalização disciplinar 
e normatizadora representadas nas instituições escolares e sociedade.

Considerando a falta de abordagens e contextualização dos temas na for-
mação docente de um modo geral, tanto inicial quanto continuada, destaca-se  
uma ordem simbólica de presença de alguns Tabus que assumem significados 
distintos a cada indivíduo e Instituição, assim Castoriadis (1982, p. 148) aponta 
que “a sociedade se depara constantemente com o fato de que um sistema sim-
bólico qualquer deve ser manejado com coerência”. 

Assim predomina um simbólico sobre as questões discutidas nessa escrita, 
demandando de muitas mudanças sociais e culturais, podendo destacar o exem-
plo, como menciona Guacira Louro (1997, p.27):

 
Sujeitos masculinos ou femininos podem ser heterossexuais, homosse-
xuais, bissexuais (e, ao mesmo tempo, eles também podem ser negros, 
brancos, ou índios, ricos ou pobres etc). O que importa aqui considerar é 
que — tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da sexualidade — 
as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas 
num determinado momento. Não é possível fixar um momento — seja 
esse o nascimento, a adolescência, ou a maturidade — que possa ser to-
mado como aquele em que a identidade sexual e/ou a identidade de gê-
nero seja “assentada” ou estabelecida. As identidades estão sempre se 
constituindo, elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação.

Um processo de (des)construção é fundamental para refletir sobre a forma-
ção e o papel dos docentes no contexto da diversidade presente na escola e na 
universidade, modificando este espaço que possui em sua essência e atuação 
um sentido histórico de classificação, normatização, produção de corpos dóceis 
(FOUCAULT, 2012).
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INTRODUÇÃO 

A formação de professores pode ser investigada a partir de três vertentes 
sob a perspectiva da obtenção de conhecimento: formal, não-formal e informal. 
Gohn (2006) considera que a educação formal seja aquela atrelada ao ensino 
regular com tempo e local específicos, organização e sistematização sequencial 
das atividades, tendo um caráter metódico; a não formal a todos os processos 
educativos estruturados e intencionais, porém não atrelados ao ensino regular, 
como troca de experiências em situações cotidianas; e a informal às aprendi-
zagens realizadas em contextos de socialização (família, amigos, comunidade) 
imbuídas de valores, cultura, pertencimento e sentimentos. 

Em relação à formação inicial de professores, esta teve seu início institu-
cional apenas no século XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi colocado 
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o problema da instrução da população emergente desta revolução. No Brasil, a 
questão do preparo de professores emergiu de forma explícita após a indepen-
dência do país (1822), quando se cogitou a organização de uma instrução popu-
lar (DINIZ, 2020). 

A preocupação institucional com o fazer pedagógico ter surgido somente a 
partir do século XIX não significa que antes não haviam escolas, nem universida-
des. Haviam professores e estes recebiam algum tipo de formação, porém preva-
lecia o princípio do “aprender fazendo”, sem preocupação didática, metodológica 
ou curricular (MOREIRA, 2021). 

Saviani (2009) em uma análise cronológica dos últimos dois séculos dis-
tinguiu os seguintes períodos na história da formação inicial de professores no 
Brasil: 1) aproximadamente entre 1827-1890 onde caracterizou-se o  período em 
que começou a Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os professo-
res a se instruírem no método do ensino mútuo; 2) 1890-1932 caracterizado pela 
reforma paulista da Escola normal, tendo como anexo a escola modelo; 3) 1932-
1939 período marcado pelas  reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal e 
de Fernando de Azevedo em São Paulo; 4) 1939-1971 tachado pela organização             
e implantação dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do 
modelo das Escolas Normais; 5) 1971-1996 época em que houve a substituição 
das Escolas Normais pela Habilitação Específica em Magistério; 6) 1996-2006 
fase onde houve o surgimento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas 
Normais Superiores e o novo perfil do curso de Pedagogia (SAVIANI, 2009). 

Nesta perspectiva da formação do docente, este estudo teve como objeti-
vo apresentar a ótica da formação dos professores de Língua Portuguesa para 
Surdos47, perpassando por um breve histórico da formação geral dos docentes 
através de uma revisão de literatura.

ESTADO DA ARTE

Percebe-se que ao longo dos anos a formação de professores passou por 
processos de mudanças significativas até chegar ao modelo que está instaurado 

47  Neste estudo o termo “Surdo” será utilizado com a inicial “S” maiúscula, pois adota o 
conceito de autores que analisam o Surdo sob a perspectiva da identidade cultural e linguísti-
ca, com suas experiências embasadas no aspecto visual (SACKS, 2010; SÁNCHEZ, 1990).
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atualmente nas universidades brasileiras. Durante os anos 80 e 90 o país deu 
passos consideráveis para a universalização do acesso ao ensino, por meio da 
democratização e melhoria da qualidade da educação básica, através da promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 9394/1996). 

O país consolidou e tornou norma uma profunda ressignificação do proces-
so de ensinar e aprender, prescrevendo um paradigma curricular, onde os con-
teúdos deixaram de ter importância em si mesmos e passaram a ser entendidos 
como meios para produzir aprendizagem e constituir competências nos alunos 
(MELO, 2000).

Esta lei, que rege e normatiza a educação brasileira (LDBEN), trata da 
formação de professores em nível de graduação, por intermédio de curso de 
licenciatura plena em universidades e Institutos Superiores de Educação como 
formação mínima para o exercício do magistério. Tendo, portanto, a obrigatorie-
dade de o professor ser formado em cursos de graduação de nível superior para 
ministrar aulas em instituições educacionais, da Educação Infantil ao Ensino Su-
perior (BRASIL, 1996).

A referida normatização trouxe ainda, uma nova visão e postura por par-
te das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos professores, desencadeando 
uma série de consequências positivas para os alunos dos cursos de graduação 
e sua formação, visto que o conhecimento adquirido nas universidades é um co-
nhecimento científico validado, não fazendo parte do senso comum, nem mesmo 
do “aprender fazendo” utilizado nos séculos anteriores (MELO, 2000; DIAS et al., 
2020). 

Para tanto, investimento em educação e reformas políticas e educacionais 
são, até hoje, elaborados numa tentativa de abarcar toda a complexidade da edu-
cação brasileira, historicamente reproduzidos, como, por exemplo, o analfabe-
tismo e a matrícula de alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) 
nas escolas regulares (GLAT, 2000).

Formação de professores na Educação Especial/Inclusiva

Em virtude do processo de inclusão instaurado no Brasil a partir da                         
década de 1990, os currículos das Instituições de Ensino Superior necessitavam 
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adequar-se e adaptar-se para formar os profissionais que se depararão com tan-
ta diversidade, surgindo vertentes de pesquisa na formação de professores na 
perspectiva da Educação Inclusiva (SACRISTÁN, 2000). 

A formação específica de professores para atuarem na educação de alunos 
com deficiência foi abordada no artigo 59, inciso III da LDB, onde apresenta que 
os professores devem ter “especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular ca-
pacitados para a integração desses educandos nas classes comuns” (BRASIL, 
1996. p. 21). 

Com vistas a esta adequação e especialização dos professores prevista 
na legislação, nos últimos anos ocorreram avanços expressivos em relação à 
formação de professores no Brasil, com o objetivo de oferecer uma formação 
inicial coerente com a exigência das leis de inclusão, como pode ser exemplifi-
cada através da Resolução do Conselho Nacional de Educação do ano de 2001, 
tratando que: 

A educação básica deve ser inclusiva, no sentido de atender a uma polí-
tica de integração dos alunos com Necessidades Educacionais Especiais 
nas classes comuns dos sistemas de ensino. Isso exige que a formação 
dos professores das diferentes etapas da educação básica inclua conhe-
cimentos relativos à educação desses alunos (BRASIL, 2001, p. 25-26). 

Sendo previsto, dessa maneira, que durante a graduação, todos os futuros 
professores da Educação Básica devam desenvolver competências para atuar 
também com alunos que apresentem algum tipo de deficiência, altas habilidades 
ou superdotação, em qualquer etapa ou modalidade de ensino, no intuito de efe-
tivar a Educação Inclusiva.

Nesta perspectiva, merece destaque a Proposta de Diretrizes para a For-
mação de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior (Brasil, 
2000). No item referente à formação de professores, assinalam-se as compe-
tências que devem ser dominadas como parte de um processo permanente do 
desenvolvimento profissional:

Orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; responsa-
bilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber li-
dar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de 
enriquecimento curricular; elaborar e executar projetos para desenvolver 
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conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e mate-
rial de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe 
(BRASIL, 2000, p. 5).  

O referido documento aponta para uma revisão urgente do processo de for-
mação inicial de professores, de modo a superar problemas a nível institucional 
e no campo curricular, sobre o qual o documento ainda afirma que “as temáticas 
referentes à Educação de Jovens e Adultos, à Educação Especial e Educação In-
dígena, raramente estão presentes nos cursos de formação de professores, em-
bora devessem fazer parte da formação comum a todos” (BRASIL, 2000, p.06).

Formação de professores na Educação de Surdos

Considerando a necessidade de oferta de unidades curriculares (UC) refe-
rentes à educação especial nos cursos de graduação, em específico à inclusão 
de alunos com surdez, o governo brasileiro instituiu a obrigatoriedade da inser-
ção da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como UC obrigatória nos cursos de 
formação de professores em nível Médio e Superior (licenciaturas) e Fonoau-
diologia, sendo, ainda, optativa nos demais cursos de formação (bacharelados), 
por meio do Decreto n. 5.626/2005, configurando uma oportunidade aos futuros 
profissionais de conhecerem um pouco a respeito da língua de sinais dos Surdos 
brasileiros e as especificidades relacionadas à sua educação.

Além disso, o decreto supracitado orienta incluir “o ensino da modalidade 
escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas Surdas como 
disciplina curricular nos cursos de formação de professores para a educação 
infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental, de nível médio e supe-
rior, bem como nos cursos de licenciatura em Letras com habilitação em Língua                
Portuguesa” e, ainda, “incluir a Libras como objeto de ensino, pesquisa e exten-
são nos cursos de formação de professores para a educação básica, nos cursos 
de Fonoaudiologia e nos cursos de Tradução e Interpretação de Libras - Língua 
Portuguesa” (BRASIL, 2005, p. 3). 

As Unidades Curriculares mencionadas tornaram-se obrigatórias a partir 
do ano de 2005 nos cursos de graduação, em virtude da grande defasagem e 
evasão dos alunos Surdos matriculados nas escolas regulares comuns e dada 
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a dificuldade no aprendizado dos conteúdos em geral, mas principalmente do 
aprendizado da leitura e escrita da Língua Portuguesa (INÁCIO; NASCIMENTO, 
2015).

Formação de professores de Língua Portuguesa como segunda 
língua para Surdos 

Uma das premissas para que o professor de Língua Portuguesa consiga al-
cançar êxito no ensino de português para Surdos é conhecer a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), sua gramática, sua modalidade visual, diferenças e semelhan-
ças com a língua oral, sendo, ainda, um conhecedor de estratégias metodológi-
cas de ensino de segunda língua (GLAT, 2000).

Ademais dessas inserções de UC’s relacionadas aos Surdos nos cursos 
de formação para professores, o governo federal fomentou a formação para a 
Educação Especial na perspectiva bilíngue para Surdos por meio da implantação 
de cursos de licenciatura específicos, como: Letras Libras com objetivo de formar 
professores de Libras; Educação Especial com o objetivo de formar professores 
com competências técnicas, políticas e éticas na atuação com seu público alvo; 
da educação especial; Pedagogia Bilíngue com foco na formação do educador 
bilíngue a trabalhar com a educação de alunos Surdos e ouvintes, atendendo a 
todos em sua primeira língua e com metodologias de ensino adequadas a ela; 
Letras Língua Portuguesa com domínio de Libras, com o objetivo de formar o 
profissional para ministrar aulas de Língua Portuguesa em instituições públicas 
e particulares de ensino, bem como em instituições especializadas no ensino 
de Libras, como em federações e associações de Surdos, além de atuar como 
dinamizador de programas de formação continuada, produzir materiais didáti-
cos bilíngues (Libras Português), assessorar equipes de trabalho para atuar no 
desenvolvimento de material educacional bilíngue voltado às crianças Surdas, 
analisar os recursos pedagógicos atuais e adequá-los a uma perspectiva bilíngue 
de educação.

Apesar dos esforços relacionados à formação inicial de professores para 
atuação com os alunos Surdos, percebe-se que não há contemplação integral 
e formativa destes profissionais, uma vez que pesquisas apontam para a falta 
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de preparo dos professores para atuarem com alunos Surdos. Destaque para a 
pesquisa de Mallmann et al (2014), onde constataram, a partir de entrevista não 
estruturada com dois professores, dois pedagogos e um intérprete de Libras que 
atuam na educação de três alunos Surdos do ensino regular, que “a inclusão do 
aluno surdo está sendo realizada, mas que essa inclusão não está garantindo o 
acesso às aprendizagens, pois há dificuldades de comunicação entre professor e 
aluno Surdo, falta de conhecimento sobre a surdez e adaptações metodológicas 
isoladas na sala de aula” (p. 131).

Na perspectiva da formação de professores na educação bilíngue, Soares 
(2013) em sua pesquisa de Mestrado aponta quatro desafios para tal: 1) formula-
ção de diretrizes para a formação inicial com vistas a dotar o futuro professor de 
conhecimentos essenciais à sua boa prática docente com esse grupo de alunos; 
2) construção de ações que visem a trabalhar as eventuais crenças que o pro-
fessor pode ter sobre a (in)capacidade de aprendizagem desse aluno; 3) Pensar 
sobre instrumentos dos quais o professor pode lançar mão para desenvolver 
uma metodologia e materiais que venham a ser eficientes no ensino de portu-
guês-por-escrito para o aluno Surdo e; 4) Trabalhar com esse futuro professor 
conhecimentos linguísticos suficientes, que possibilitem a sua reflexão sobre o 
estatuto da Libras. 

Soares (2013), ainda conclui que além da inserção da disciplina Libras, não 
foram localizadas produções que informem sobre ações abrangentes que, even-
tualmente, as Instituições de Ensino Superior (IES) estejam promovendo, para 
formar professores que atenderão aos alunos Surdos na educação bilíngue. E, 
embora a legislação tenha previsto a criação de tais cursos, também não foram 
localizadas informações de ações do Ministério da Educação (MEC) para que as 
IES cumpram essa previsão legal.

Tanto os professores da Educação Inclusiva, quanto os da educação bilín-
gue apresentam dificuldades quanto ao processo de ensino da Língua Portu-
guesa escrita aos indivíduos Surdos, partindo do pressuposto de que não estão 
sendo preparados, desde a sua formação inicial, para atuarem com esta espe-
cificidade, tendo em vista que os cursos de licenciatura em Letras/Português 
e Pedagogia são construídos e organizados para indivíduos ouvintes atuarem 
com outros indivíduos ouvintes, sendo as unidades curriculares voltadas para o 
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ensino da Língua Portuguesa como língua materna e não como segunda língua, 
como é a demanda dos alunos Surdos (PEREIRA, 2014). 

Este hiato na formação dos professores faz com que eles utilizem metodo-
logias não condizentes com o ensino do Português como segunda Língua para 
Surdos (PSLS), tais como o ensino de palavras soltas, descontextualizadas, pren-
dendo-se, assim, ao sentido literal, o que limita a possibilidade de compreensão 
do texto (PEREIRA, 2011). 

Além da utilização de metodologias incoerentes com o ensino da Língua 
Portuguesa para Surdos, da mesma maneira que os ouvintes têm a Língua Por-
tuguesa como primeira língua e nela se baseiam no aprendizado de outras lín-
guas, os alunos Surdos vão recorrer ao seu conhecimento da Língua Brasileira 
de Sinais no aprendizado da Língua Portuguesa como sua segunda língua. Em 
outras palavras, “o conhecimento de mundo e de língua elaborado na Língua 
Brasileira de Sinais permitirá que os alunos Surdos vivenciem práticas sociais 
que envolvem a escrita e, deste modo, constituam o conhecimento da Língua 
Portuguesa” (PEREIRA, 2011, p. 613).

Uma formação inadequada desses profissionais pode acarretar defasagem, 
evasão, repetência e trauma aos alunos surdos, uma vez que, com pouca leitura, 
o conhecimento da Língua Portuguesa não se amplia e os alunos apresentam 
cada vez mais dificuldades para ler, até se tornarem completamente desinteres-
sados pela leitura, pois, embora consigam decodificar as palavras, a maioria dos 
alunos Surdos não entendem o que leem (PEREIRA, 2011). 

Neste sentido, Chaibue (2010) expõe que a aprendizagem de qualquer lín-
gua de modalidade oral-auditiva para o indivíduo Surdo não poderá acontecer de 
forma natural, exigindo mecanismos sistemáticos, formais e metodológicos por 
parte dos professores de Língua Portuguesa. O processo de ensino-aprendiza-
gem de línguas orais escritas para o indivíduo Surdo deve ser estrategicamente 
analisada pelos profissionais da educação e pensada para um sujeito que utiliza 
a visão para compreender o mundo e a sociedade que o circunda. 

Tais reflexões e análises a serem organizadas pelos docentes, uma vez 
não logradas em sua formação inicial, deverão ser realizadas em curso da profis-
são, já que a inclusão do alunado Surdo não aguarda a qualificação da mão de 
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obra e inserção do docente no mercado de trabalho.

Sob a perspectiva de qualificação em curso dos professores na atuação 
com os alunos com NEE é que as políticas públicas educacionais propõem a for-
mação continuada, que de acordo com Jesus e Effgen (2012) tem se configurado 
como uma possibilidade de pensar as demandas escolares e os processos de 
escolarização dos sujeitos, devendo ter foco nas situações que constituem o ato 
educativo, a análise das práticas docentes e a criação de espaços de reflexão 
coletiva.  

A formação continuada de professores, nesse sentido, passa a ser enca-
rada como uma “ferramenta que auxilia os educadores no processo de ensino 
aprendizagem de seus alunos, na busca de novos conhecimentos teórico-meto-
dológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação de suas práti-
cas pedagógicas” (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010, p.8).

Cabe ainda ressaltar que esta formação necessita ser parte integrante do 
ambiente educacional, uma vez que os docentes podem formar-se mediante seu 
exercício profissional, partindo da análise de sua própria realidade e de confron-
tos com a universalidade de outras realidades que também têm fatos do coti-
diano, questões políticas, experiências, concepções, teorias e outras situações 
formadoras (ALVARADO-PRADA; FREITAS; FREITAS, 2010).

A formação continuada, conforme Mendes (2013), não se esgota somente 
em um curso de atualização, mas deve ser encarada como um processo contí-
nuo, construído no cotidiano escolar de forma constante. Sob esta ótica, para 
que as mudanças que ocorrem na sociedade sejam acompanhadas pelos pro-
fissionais da educação, é necessário uma valorização da formação continuada, 
ou seja, que o profissional, a todo momento, se atualize através de cursos, ofi-
cinas, pós-graduações e, principalmente, através da investigação que abrirá no-
vos olhares à docência e às situações apresentadas a ele (SHIGUNOV NETO; 
MACIEL, 2002).

Este tipo de formação passa a ser um dos pré-requisitos básicos da essen-
cial mudança de conceitos e atitudes, pois leva o sujeito à reflexão e à constante 
transformação. É mais difícil ao professor mudar seu modo de pensar e realizar 
sua prática pedagógica sem a constante reflexão da teoria e da prática (CHI-
MENTÃO, 2009).
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Seguindo esta vertente de formação dos professores com foco na Educa-
ção Inclusiva, o Governo Federal lançou no ano de 2003 o programa “Educação 
Inclusiva: direito à diversidade”, com o objetivo de apoiar a formação de gestores 
e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais em sistemas inclu-
sivos. Tal programa realizou o Seminário Nacional de Formação dos coordenado-
res municipais e dirigentes estaduais, além de prestar apoio técnico e financeiro, 
orientar a organização da formação de gestores e educadores dos municípios 
polos e de abrangência, e ainda, disponibilizar referenciais pedagógicos para a 
formação regional (PORTAL MEC, 2015). 

Como apoio a este programa, o MEC distribuiu gratuitamente no ano de 
2006 uma série denominada “Saberes e Práticas da Inclusão: recomendações 
para a construção de escolas inclusivas”, com a justificativa de salientar a im-
portância da formação de professores e a necessidade de organização de Siste-
mas Educacionais Inclusivos para a concretização dos direitos dos alunos com 
Necessidades Educacionais Especiais. Tal material tinha como objetivo a forma-
ção continuada dos professores na perspectiva Educacional Inclusiva, através de 
encontros realizados por coordenadores de grupos que já haviam passado por 
capacitações oferecidas pelo próprio MEC. Cada fascículo era voltado para uma 
deficiência específica, supondo que o professor possa deparar-se com quaisquer 
das NEE’s e saiba lidar com todas elas (BRASIL, 2006).

Além destes investimentos, o governo federal ainda incentivou a formação 
continuada através de cursos em nível de aperfeiçoamento e especialização na 
modalidade à distância por meio da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e na 
modalidade presencial e semi presencial pela Rede Nacional de Formação Con-
tinuada de Professores na Educação Básica (Renafor) em parceria com Institui-
ções Públicas de Ensino Superior (IPES) (VICTOR; PILOTO, 2016).

Especificamente com relação à formação de professores na atuação com 
alunos Surdos, o governo federal vem incentivando as universidades a ofertarem 
cursos de extensão com temas relacionados à área da surdez, incluindo Libras 
para comunicação básica e português para Surdos (BRASIL, 2005). 

Sob esta vertente, Reis (2014) em uma pesquisa de campo com o objetivo 
de analisar os processos de formação docente para atuar em salas de aula com 
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alunos Surdos em um curso de Libras ofertado pela Educação à Distância, per-
mitiu inferir que quando os docentes se envolvem com as atividades, as leituras, 
discussões entre os colegas e participam ativamente do curso ofertado, conse-
guem, ao final, “perceber um grande ganho em termos de conhecimento, e ainda, 
uma maior compreensão sobre os direitos que possuem e que, na maioria das 
vezes, não são atendidos” (p. 239).

Nesta mesma perspectiva, Araújo (2015) em sua dissertação de Mestrado, 
que objetivou avaliar os limites e contribuições da formação continuada de pro-
fessores para o aprimoramento e/ou mudança da prática pedagógica de ensino 
de português para Surdos, no contexto inclusivo, através de um estudo quali-
tativo, de natureza interpretativa que, através do oferecimento de um curso de 
formação continuada de professores, analisou o discurso do professor-cursista 
antes, durante e depois da referida formação, com vistas a mapear o que melho-
ra, via formação, e o que, exatamente, não pode ser modificado por meio dela, 
na visão dos professores-cursistas. 

Tal pesquisa concluiu, dentre outras coisas, que a formação continuada de 
professores por si só não parece ser suficiente para garantir uma educação ver-
dadeiramente bilíngue, voltada para o(s) letramento(s), devido a questões de or-
dem estrutural e filosófica que extrapolam o fazer docente e o limiar da formação. 
Todavia, ainda que a formação de professores não possa tudo, certamente con-
tribui de forma muito significativa para a mudança e/ou aprimoramento da prática 
pedagógica. Urge, portanto, a implantação de políticas públicas de formação, 
tanto inicial quanto continuada, pautadas no(s) letramento(s), no engajamento 
político-social e na pedagogia da alteridade para atender o atual contexto social, 
marcado pelas diferenças. 

Dentre as diferentes propostas de formação continuada, as práticas de 
pesquisa-ação-colaborativa, também denominada ensino colaborativo ou co-en-
sino, vêm sendo implementadas por pesquisadores no Brasil e em outros países 
revelando a importância dos resultados positivos na forma de gestão de ensino 
na perspectiva inclusiva.

Dentre elas, Zanata (2004) em sua pesquisa de Doutorado objetivou imple-
mentar e avaliar um programa de formação continuada, ensino colaborativo, para 
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o professor do ensino comum, de forma a torná-lo mais autônomo e com práticas 
pedagógicas mais adequadas às necessidades dos seus alunos Surdos. O estu-
do foi realizado durante um período de vinte semanas e envolveu a pesquisadora 
atuando como colaboradora e três diferentes professores (2ª, 3ª e 4ª séries do 
Ensino Fundamental) que tinham um aluno Surdo matriculado em suas turmas. 

A primeira etapa envolveu um planejamento preliminar onde se analisou 
o estilo de aprendizagem dos alunos Surdos, os objetivos e as estratégias que 
seriam utilizadas com esses alunos ao longo do ano. Em seguida, foi iniciada a 
intervenção colaborativa, onde a pesquisadora filmava uma determinada aula, 
aleatoriamente amostrada, de cada professor. Essa aula era editada e exibida 
em reunião com os três professores, onde os componentes eram analisados e, 
se necessário, a aula era replanejada e implementada. 

Esse movimento aconteceu até atingir um consenso entre os professores 
de que havia sido atingido o objetivo pretendido. A autora concluiu que as estra-
tégias implementadas beneficiaram não apenas seus alunos Surdos, mas todos 
os demais. Discutiu-se ainda, o potencial da colaboração entre professores do 
ensino comum e especial, enquanto estratégia de formação e de facilitação da 
inclusão escolar de alunos com deficiência. 

É possível depreender, portanto, que além das propostas tradicionais e 
formais de formação continuada, como os cursos, a obtenção de conhecimento 
através de propostas informais, como o compartilhamento de informações com 
profissionais especialistas e mais experientes, tem gerado impacto significativo 
no processo educacional de indivíduos Surdos. 

Embora seja evidente que as estratégias de formação de professores na 
atuação com os alunos tenha surtido efeito positivo, o investimento neste tipo 
de formação ainda tem sido inferior à demanda solicitada, tendo em vista que 
Mendes (2006) aponta ser “necessário que se faça uma pesquisa mais engajada 
nos problemas da realidade e que tenham implicações práticas e políticas mais 
claras” (p.402). Para que o contexto da educação de Surdos não permaneça 
somente na retórica, deve-se pensar em formação de recursos humanos, em 
condições de trabalho para esse professor e em um espaço de diálogo entre os 
formadores (no caso, a universidade) e a escola.
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Em específico na formação de professores de Língua Portuguesa na atua-
ção com alunos Surdos, as pesquisas têm sido ainda mais escassas, surgindo 
um grande hiato na escolarização deste público: o processo de ensino de leitura 
e escrita do português. Sendo este estudo uma tentativa de demonstrar como 
vem sendo realizada esta formação e perspectivas futuras para investimen-
to nesta, no intuito de otimizar e melhorar o processo educacional, tornando-o                             
menos aversivo ao público Surdo.

CONCLUSÃO 

A revisão de literatura realizada permitiu inferir que a obtenção de conheci-
mentos ao longo da vida laboral que mais tem produzido efeitos positivos no agir 
com o aluno Surdo são os conhecimentos não formais, obtidos através de redes 
de apoio com profissionais específicos, como o tradutor-intérprete de Libras e 
outros professores mais experientes. 

Ainda nesse sentido, auxiliar grupos de estudo em seus próprios ambientes 
educacionais possibilita a discussão, reflexão e prática de estratégias mais coe-
rentes no ensino ao público Surdo.
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INTRODUÇÃO 

A aprendizagem de línguas é algo de extrema importância para o estabeleci-
mento de contatos numa escala global (LOUREIRO, 2013), e a sociedade em ge-
ral está cada vez mais consciente de que o conhecimento básico ou o domínio de 
línguas é fundamental para os relacionamentos interpessoais (PEREIRA, 2017). 
Não podemos, de forma alguma, deixar de considerar que estamos na era da 
globalização – um fenômeno multifacetado que engloba dimensões econômicas, 
sociais, políticas, tecnológicas e culturais (MIR, HASSAN e QADRI, 2014), e em 
um mundo cada vez mais multilíngue em virtude, especialmente, da facilidade de 
acesso à diversidade cultural, e consequentemente linguística, favorecida pela 
evolução tecnológica nos meios de comunicação, conforme apontam Leffa e Irala 
(2014, p. 32): 

A distância geográfica deixa de ser um critério confiável para dimensio-
nar a distância que nos separa das línguas que estudamos ou falamos. 
Além do mais, no mundo conectado de hoje, com a expansão dos meios 
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de comunicação de massa, da internet, do cinema, dos games, das re-
des sociais, podemos estar mais próximos da língua de um país distante 
do que de um país vizinho. 

Sendo assim, podemos dizer que a globalização desencadeou um proces-
so de mudanças de longo alcance que vem afetando todos, em que novas tecno-
logias, apoiadas por políticas mais abertas, criaram um mundo mais interconec-
tado do que nunca, abrangendo não apenas as relações econômicas – comércio, 
investimento, finanças e organização de produção – mas também a interação 
social e política entre organizações e indivíduos no mundo todo. Therborn (2001, 
p. 126) nos apresenta a ideia de “globalizações” como algo que, como variável, 
pode “cobrir um número infinito de aspectos da vida social, isto é, pode variar em 
amplitude, de apenas multicontinental até rigorosamente planetária, e pode ser 
movida por dinâmicas diferentes”. Assim sendo, podemos facilmente perceber a 
grande dimensão que o uso de diferentes línguas vem tendo na vida pessoal, so-
cial e econômica das pessoas, e, sendo “a linguagem ainda amplamente consi-
derada como o modo dominante de comunicação, particularmente em contextos 
de aprendizagem e ensino”50 (JEWITT, 2010, p. 363, tradução nossa), não pode-
mos deixar de considerar que a aprendizagem de uma língua adicional/segunda 
língua (L2)51, 52 tem aumentado na sociedade, especialmente em virtude dessa 

50  No original: “Language is still widely taken to be the dominant mode of communication, 
particularly so in contexts of learning and teaching.”
51  A expressão “língua adicional” tem sido usada para substituir os termos “língua estran-
geira” ou “segunda língua/L2”, como uma tentativa de diminuir o distanciamento entre a língua 
materna e outras que os indivíduos possam vir a aprender, em contexto escolar ou não. O uso 
dessa expressão pressupõe a concepção de que aprender uma outra língua significa adquirir 
mais conhecimento, e que esse conhecimento não acarreta qualquer prejuízo nem substitui 
o conhecimento da língua materna (SCHLATTER e GARCEZ, 2012; LEFFA e IRALA, 2014 
citados por FINGER; BRENTANO e FONTES in MAIA, 2018, p. 97). Para a pesquisa deste 
trabalho, optamos pelo uso do termo “língua adicional” para o ensino da Língua Inglesa por 
considerá-la como “uma língua que o aluno aprende por acréscimo, além da(s) que ele já sabe 
e que, por isso, pode ter como ponto de partida outras línguas, o que sugere possivelmente 
uma convivência pacífica entre as línguas, já que o domínio de cada uma atende a objetivos 
diferentes; são conhecimentos que, a priori, não competem entre si, mas que se complemen-
tam” (LEFFA e IRALA, 2014, p. 22).
52  “Quando propomos ensinar uma língua para quem já conhece pelo menos uma, sur-
ge, portanto, a questão inicial de nomear essa outra língua. À medida que se reflete sobre o 
problema, configura-se aos poucos a ideia de que essa língua vem por acréscimo, de algo 
que é dado a mais. Todos já possuímos pelo menos uma língua, seja o português, uma língua 
indígena, de pais imigrantes, ou a de sinais, mas alguns alunos possuem mais de uma língua. 
Desse modo, a língua que ele vai estudar na escola pode não ser uma segunda língua ou 
uma língua estrangeira, mas será, mais adequadamente, uma língua que podemos chamar de 
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globalização – que inclui uma série de fenômenos como, por exemplo, os fluxos 
migratórios, o comércio, a transformação das relações acadêmicas e trabalhis-
tas, entre outros –, e que apresenta forte impacto sobre as questões de uso das 
línguas e, consequentemente, na educação. Portanto, não podemos deixar de 
considerar que o ensino de outras línguas ocorre dentro de uma realidade situa-
da no tempo e no espaço e está intimamente ligado a essa realidade (LEFFA e 
IRALA, 2014). 

As mudanças sociais, econômicas e científicas apresentam forte repercus-
são na educação e como a escola está totalmente vinculada à realidade social, 
recebendo interferências da sociedade e também a influenciando, deve, por con-
seguinte, se reorganizar no que se refere às práticas pedagógicas. Assim sendo, 
nos deparamos com a necessidade de um olhar diferenciado para o ensino da 
L2, pois, 

[...] a globalização, por meio da mobilidade de pessoas, capital e tecno-
logias, mudou as condições sob as quais o ensino de línguas adicionais 
em geral e do inglês em particular se assentam, desestabilizando normas 
e convenções e exigindo que educadores repensem suas concepções e 
práticas pedagógicas para se adequar a esse novo cenário. (FINARDI e 
PORCINO, 2014, p. 269).

Ao voltarmos nosso olhar para as perspectivas positivas que a globaliza-
ção favorece à educação, e considerarmos que o acesso a uma ou mais línguas 
adicionais amplia as possibilidades, os horizontes de comunicação em diversos 
contextos e contribui para participação do indivíduo nesse mundo globalizado e 
tão diversificado, “negar ao aluno o acesso a uma língua adicional não é apenas 
uma maneira de excluí-lo, com prejuízo para o exercício de sua cidadania; é 
também uma maneira de retardar o desenvolvimento de um país no mundo con-
temporâneo” (LEFFA e IRALA, 2014, p. 35). Além disso, devemos considerar que 
seu ensino é “um direito individual do aluno com benefícios para a coletividade” 
(LEFFA e IRALA, 2014, p. 35), não sendo um conteúdo isolado, mas sim que se 
‘adicional’. O uso do termo ‘adicional’ traz vantagens porque não há necessidade de se discri-
minar o contexto geográfico (língua do país vizinho, língua franca ou internacional) ou mesmo 
as características individuais do aluno (segunda ou terceira língua). Nem mesmo os objetivos 
para os quais o aluno estuda a língua precisam ser considerados nessa instância, se deseja 
conhecê-la para viajar, jogar, cantar ou obter um emprego melhor, como é o caso do termo 
‘para fins específicos’, muito comumente associado ao ensino de línguas. A proposta então é 
que se adote um conceito maior, mais abrangente, e possivelmente mais adequado: o de ‘lín-
gua adicional’. (LEFFA e IRALA, 2014, p. 32-33).
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soma aos outros conhecimentos, ampliando, assim, a compreensão do mundo 
dos alunos (LEFFA e IRALA, 2014), pois “a língua, além de remeter referencial-
mente a uma determinada realidade, pode também agir sobre essa realidade, 
modificando-a de algum modo” (LEFFA, 2016, p. 4). 

A aquisição de uma língua adicional também pode ser considerada como a 
aquisição de uma cultura adicional, na medida em que é um novo caminho para 
outro tipo de cognição, outro conjunto de emoções, outra identidade e até mesmo 
um filtro diferente da realidade (MOLSING, PERNA e RAMOS, 2015). Ao ana-
lisarmos o documento de caráter normativo nacional atual, ou seja, a BNCC53, 
homologada em dezembro/2017 pelo Ministério da Educação (MEC), “que de-
fine o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos 
os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica” (BRASIL, 2017, p. 7), podemos observar na dimensão formativa do en-
sino de Língua Inglesa a visão de que aprender inglês oportuniza o engajamento 
e a participação dos alunos em um universo social, global e plural, contribuindo, 
assim, para o agenciamento crítico e para o exercício da cidadania, além de am-
pliar as possibilidades de interação e de mobilidade, criando novos percursos de 
construção de conhecimentos, diante de uma perspectiva de educação linguísti-
ca consciente e crítica (MOTTIN e XAVIER, 2019).

Porém, apesar de termos mudanças significativas em termos sociopolíti-
cos, cabe ressaltar que ainda podemos visualizar que a educação monolinguísti-
ca é predominante em nosso país. As escolas públicas e privadas, por exemplo, 
seguem um currículo nacional onde o ensino da língua inglesa para os alunos do 
ensino fundamental (6.º ao 9.º ano) e médio é obrigatório. Contudo, esse com-
ponente curricular ainda não recebeu a devida atenção e espaço em todas as 
instituições educacionais, visto a pouca disponibilidade de tempo fornecida na 
grade horária (geralmente, 1 ou 2 aulas semanais), muito menos que o trabalho 
desenvolvido pela grande maioria (talvez, em virtude da formação acadêmica) 
53  Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada em dezembro/2017. “Confor-
me definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a 
Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, 
como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.” Disponível em: <http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Aces-
so em: 02 jan. 2019.
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possa chegar a favorecer uma formação bilíngue para os educandos. E, diante 
das mudanças educacionais que vêm ocorrendo ao longo dos anos, acreditamos 
que se faz necessário reconsiderarmos o ensino da língua inglesa e/ou de outras 
línguas adicionais, tanto para o setor público, quanto para o privado – o processo 
de ensino-aprendizagem nas escolas precisa acontecer de forma contextualiza-
da e intercultural, incorporando situações da vida real cotidiana no contexto da 
sala de aula, e oportunizando, assim, a inserção dos educandos no mundo atual. 

PEDAGOGIA PARA O CONTEXTO DE EDUCAÇÃO BILÍNGUE

Ao buscarmos por concepções e conceitos para a Educação Bilíngue, en-
contramos várias que corroboram o nosso entendimento sobre esse modelo de 
ensino envolvendo duas ou mais línguas. Iniciamos com uma definição clássica 
de educação bilíngue apresentada por Andersson e Boyer (1970, p. 12, tradução 
nossa), que dizem que “a educação bilíngue é a instrução em dois idiomas e o 
uso desses dois idiomas como meio de instrução para qualquer parte, ou todas, 
do currículo escolar.”54  Hamers e Blanc (2000, citados por MEGALE, 2019) des-
crevem a Educação Bilíngue como sendo qualquer sistema de educação escolar 
no qual, em dado momento e período, simultânea ou consecutivamente, a instru-
ção é planejada e ministrada em pelo menos duas línguas. Para Genesee (2006, 
p. 2, tradução nossa), “a educação bilíngue pode ser definida como sendo uma 
educação que visa promover a competência bilíngue (ou multilíngue) usando am-
bas (ou todas) as línguas como meio de instrução para partes significativas do 
currículo acadêmico.”55 Romaine (1995) aponta que a educação bilíngue apre-
senta contextos escolares ou de sala de aula onde os alunos aprendem em dois 
idiomas para quantidades aproximadamente iguais de tempo na escola.  Corson 
(2001) e Cummins e Corson (1997) dizem que a educação bilíngue pode ser 
caracterizada onde um idioma não dominante for usado como meio de instrução 
durante uma parte substancial do dia escolar. 

De maneira simplificada, podemos, então, considerar que a educação bilín-
54  No original: “Bilingual education is instruction in two languages and the use of those two 
languages as mediums of instruction for any part of or all of the school curriculum.”
55  No original: “Bilingual education is defined as education that aims to promote bilingual 
(or multilingual) competence by using both (or all) languages as media of instruction for signifi-
cant portions of the academic curriculum.”
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gue envolve instrução em duas línguas. Isso exclui imediatamente programas 
que incluem estudantes bilíngues, mas que não envolvem o ensino bilíngue, prin-
cipalmente programas de língua majoritária por submersão, nos quais os es-
tudantes são ensinados apenas no idioma majoritário, independentemente da 
bagagem linguística (language background). Também exclui programas em que 
uma L2 é ensinada apenas como componente curricular, ou seja, como objeto de 
estudo, que, juntamente com os programas de submersão, também podem ser 
claramente considerados como programas não-bilíngues. Para que um progra-
ma seja considerado bilíngue, a questão chave é que ambas as línguas sejam 
usados   como meio de instrução e, portanto, forneçam conteúdo curricular. Nessa 
base, também estão os modelos de imersão que ensinam os alunos de língua 
majoritária por meio de uma língua minoritária ou “alvo” (MAY, 2016).

Segundo García (2009), todos os programas de educação bilíngue têm 
vantagens importantes sobre os monolíngues para as crianças, bem como para 
a sociedade e nossa ecologia social e política do mundo, sendo importante en-
tendermos que os programas bilíngues com o objetivo de bilinguismo (todos, 
exceto o tipo de transição) são muito mais eficazes no desenvolvimento de idio-
mas e proficiência acadêmica do que aqueles com o objetivo de monolinguismo. 
Portanto, do ponto de vista da aprendizagem e do ensino de línguas, corrobora-
mos a defesa de Rymes (2014) para uma abordagem de repertório que vai além 
da linguagem e inclui a dimensão multimodal da comunicação, reconhecendo a 
existência de um repertório comunicativo de caráter individual, porém enfatizan-
do que precisamos constantemente expandir nosso repertório para encontrar um 
terreno comum de comunicação com o outro. Nesse sentido, Souza (2019, p. 45) 
aponta o seguinte:

A Educação Bilíngue transforma quem dela participa, assim como outros 
modelos de Educação, mas de maneiras diferentes: por envolver duas 
ou mais línguas, ela abre possibilidades, expande olhares, problematiza 
como nós fazemos parte da sociedade e como nos vemos nela, modifica 
quem somos e, por vezes, destaca diferenças culturais e sociais que não 
nos chamariam a atenção se estivéssemos em um espaço monolíngue. 
Isso se deve ao fato de que há diversos modos de colocar a Educação 
Bilíngue em prática, de entender o ser bilíngue: como ele se adapta aos 
espaços, às culturas, ao tempo, às questões sociais e econômicas que 
podem prestigiar uma língua em detrimento de outra.

Além disso, devemos considerar que “a educação bilíngue mistura/combi-
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na abordagens voltadas para a educação em geral com abordagens específicas 
para o ensino de línguas. Ou seja, a educação bilíngue sempre integra linguagem 
e conteúdo”56 (GARCÍA, 2009, p. 313-314, tradução nossa), sendo que a constru-
ção de novos entendimentos no currículo sempre acompanha o desenvolvimento 
da linguagem, principalmente da linguagem adicional (GIBBONS, 1991). Snow, 
Met e Genesee (1989) sugerem que o desenvolvimento bilíngue acontece quan-
do a língua é utilizada como meio de instrução baseado em três razões: o de-
senvolvimento cognitivo e o desenvolvimento de língua estão inextrincavelmente 
ligados; essa ligação permite que os alunos desenvolvam a língua que é utilizada 
na escola; e, como as crianças precisam falar na escola sobre as disciplinas 
escolares (componentes curriculares), esse uso da língua como meio de instru-
ção favorece a motivação e a oportunidade para que a comunicação significativa 
aconteça.

Devido à complexidade de se educar enquanto se pensa no desenvolvi-
mento do bilinguismo, podemos dizer que a pedagogia empregada nesse con-
texto educacional é o eixo de todo processo. Assim como todas as pedagogias, 
a pedagogia da educação bilíngue deve ser vista como uma arte e também uma 
ciência (GARCÍA, 2009), levando-se sempre em consideração as várias práticas 
linguísticas que ocorrem em virtude dos diversos perfis linguísticos presentes e 
do contexto sociocultural. As práticas, metodologias e/ou abordagens pedagógi-
cas dependerão muito do contexto sociocultural em que a escola está localizada 
e dos objetivos da proposta pedagógica, podendo serem mais tradicionais ou 
mais transformadoras (CUMMINS, 2001 citado por GARCÍA, 2009). O importante 
é que essa educação bilíngue abra espaço para diferentes propostas pedagógi-
cas, da mesma maneira que abre espaço para diferentes conteúdos linguísticos 
e culturais. Dewey (1897, p. 313, tradução nossa) afirma que “a vida social da 
criança é a base da concentração, ou correlação, em todo o seu treinamento ou 
crescimento. A vida social fornece a unidade inconsciente e o contexto de todos 
os seus esforços e de todas as suas realizações.”57 Assim sendo, ao se consi-

56  No original: “Bilingual education blends approaches towards education in general with 
approaches that are specific to language education. That is, bilingual education always integra-
tes language and content.”
57  No original: “The social life of the child is the basis of concentration, or correlation, in all 
his training or growth. The social life gives the unconscious unity and the background of all his 
efforts and of all his attainments.”
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derar a pedagogia, a sociedade em que a criança vive e seu contexto social e 
comunitário não podem ser ignorados (GARCÍA, 2009).

FORMAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM CONTEXTO                       
BRASILEIRO

Ao considerarmos que a educação bilíngue não se refere apenas à adi-
ção de uma L2 ao repertório do aluno, esse tipo de educação deveria ter como 
questão central o desenvolvimento de práticas linguísticas complexas que abran-
gem múltiplos e, muitas vezes, contextos sociais diversificados (MEGALE, 2014). 
Através de uma visão bi/multilíngue, o indivíduo torna-se capaz de conhecer dife-
rentes culturas e seus patrimônios, sendo para entretenimento, fruição, ou para a 
ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações artístico-cul-
turais. Blommaert (2010 citado por MEGALE e CAMARGO, 2015) enfatiza que 
se faz necessária a atualização da área de estudos sociolinguísticos na era da 
globalização. Para tanto, se faz premente a implementação de novas ideologias 
que entendam a linguagem como um conjunto de práticas perpetuamente móveis 
no tempo e no espaço. 

Em vista disso, vem a consideração com a formação dos professores que 
exercem suas funções nesse contexto bi/multilíngue e tão plural (cf. CAVALCAN-
TI, 1999), sendo o objeto de estudo deste trabalho, conforme supracitado, a edu-
cação bilíngue. O professor deve estar apto a lidar com um sistema dinâmico 
em que duas ou mais línguas participam em níveis quase sempre bem variados 
projetando diversos graus de proficiência linguística nas muitas práticas das lín-
guas e com experiências de muitas culturas (SALGADO et al., 2009 citados por 
MEGALE, 2014). 

Em momentos de planejamento e atuação, tanto os professores de língua 
inglesa como os das áreas ministradas por meio dela podem encontrar dificulda-
des ao realizar um planejamento de aulas que envolvem os dois ou mais com-
ponentes curriculares – a citar como exemplo, quando há o planejamento de au-
las seguindo determinado tópico comum nas diferentes áreas, ou de um projeto 
interdisciplinar, e, principalmente, quando há a proposta de integração desses 
componentes para o estudo da L2 como objeto, bem como meio de instrução – 
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professores de língua inglesa precisaram estudar sobre o conteúdo específico da 
outra área, além de precisarem pesquisar como determinado conteúdo acadêmi-
co é apresentado em língua inglesa, bem como dos professores da outra área, 
que apresentaram dúvidas sobre como conduzir suas aulas em língua inglesa, 
no que se refere à preocupação que deveriam ter ou não quanto às estruturas 
linguísticas considerando-se eventuais “erros” ou perguntas que os alunos pode-
riam apresentar durante suas aulas. E, como ainda há um trabalho lento quanto 
à oferta de estudos sobre o bilinguismo e/ou dos diferentes tipos de educação 
bilíngue existentes no contexto brasileiro além de Libras nos cursos de cursos 
de Pedagogia e Letras, e ainda nulo nas demais licenciaturas, os profissionais 
acabam atuando em escolas que apresentam esse perfil de educação sem ter a 
melhor formação para tal (FERNANDES, 2021). Precisamos, portanto, urgente-
mente considerar que a formação para os diferentes tipos de educação bilíngue 
existentes no nosso contexto nacional apresenta uma grande lacuna – passível 
de muita investigação, pois, conforme apontado por Megale (2017, p. 7), 

A demanda por parâmetros legais que regulem e norteiem essas escolas 
torna-se cada vez mais premente em face do aumento do número des-
sas instituições e, consequentemente, da necessidade de formação de 
professores que atuem nesse contexto.

Liberali e Megale (2016) apresentam sua preocupação quanto à formação 
profissional de professores ao mencionarem a falta de regulamentação para a 
formação de professores de Educação Bilíngue de Elite (EBE) e cursos de gra-
duação com esse foco, corroborada pela escassez de disciplinas no curso de 
Letras e/ou de Pedagogia que tratam desse assunto. Além disso, as autoras 
pontuamque, ao considerarmos o número exagerado de escolas no Brasil, ainda 
existem muito poucas extensões ou cursos de pós-graduação nessa área. 

Internacionalmente, a necessidade de educação específica sobre ques-
tões de EBE já foi reconhecida. No entanto, é absolutamente claro que 
muitos coordenadores, educadores e diretores de escolas no Brasil não 
têm ideia das necessidades dessa área. Além disso, há uma busca cres-
cente por propostas educacionais provenientes de editoras e/ou currí-
culos importados de outras realidades muito distintas das brasileiras.58 

58    No original: “Internationally, the necessity of specific education concerning EBE (Elite 
Bilingual Education; inserimos aqui o significado da sigla dado pela autora do trabalho, pois, 
no trabalho original a autora já havia explicado a terminologia antes dessa citação) issues has 
already been acknowledged. However, it is absolutely clear that many coordinators, educators, 
and school directors in Brazil have no idea of the needs in this area. Besides, there is an in-
creasing search for educational proposals that come from publishing houses and/or curricula 
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(LIBERALI e MEGALE, 2016, p. 104, tradução nossa).

Na tentativa de analisar, propor e normatizar as Escolas Bilíngues e as Es-
colas Internacionais no Brasil, o Conselho Nacional de Educação apresentou à 
Câmara de Educação Básica uma Comissão designada à escrita do Parecer de 
nº 2/2020, com o intuito de votar pela aprovação das Diretrizes Nacionais para 
a Educação Plurilíngue. No que concerne a formação dos professores que irão 
atuar em Escolas Bilíngues, as exigências presumem: a) graduação em Peda-
gogia ou em Letras (para a atuação na Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- anos iniciais), para a atuação no Ensino Fundamental – anos finais e Ensino 
Médio, a graduação requerida corresponde às disciplinas do currículo, licencia-
tura na área curricular de atuação na Educação Básica; b) comprovação de pro-
ficiência de nível de conhecimento de língua; e c) formação complementar, por 
meio de cursos de extensão de 120 horas, pós-graduação lato sensu, mestrado 
ou doutorado reconhecidos pelo MEC.  

Apesar do decreto ainda não ter sido homologado, professores, coorde-
nadores e gestores atentaram-se ao Art.10, c) a obrigatoriedade de formação 
complementar para a Educação Bilíngue por meio de um curso de extensão de 
120 horas, justificando assim o número de ofertas de cursos nesse molde. As 
universidades e professores especialistas do Brasil viram-se responsáveis em 
cumprir seus papéis de formadores de professores e oferecer cursos de exten-
são para formar e preparar professores e gestores para atuar com qualidade na 
Educação Bilíngue (FERNANDES, 2021). Devemos, portanto, nos perguntar so-
bre a formação curricular desses profissionais em todos os cursos de licenciatura 
nas universidades brasileiras ou somente o currículo de Letras e de Pedagogia 
deveriam apresentar preparação de profissionais? 

Atualmente, já podemos encontrar ofertas de formação de profissionais que 
atuam na educação bilíngue em contexto brasileiro a nível de pós-graduação e 
cursos de extensão, além de haver recente crescimento na oferta sobre esse tipo 
de educação em seminários e congressos. Porém, nossa inquietação está na 
oferta de formação já nos cursos de graduação, pois vemos a iniciação da prática 
de professores nos diversos contextos de educação bilíngue logo após a conclu-
são da graduação, sem uma formação direcionada, e encontrando as mesmas 

imported from other realities very distinct from the Brazilian ones.”
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dificuldades anteriormente apontadas, e, com certeza, de outros profissionais 
que atuam nesse contexto.

Segundo Finardi (2014), as L2 são importantes para manter a coesão na-
cional; expandir o acesso à informação, expandir o acesso à educação online por 
meio de cursos online abertos e dirigidos a um público amplo (MOOC – Massive 
Online Open Courses), incluir imigrantes e refugiados; impulsionar a circulação 
da produção acadêmica mundial, e promover a internacionalização crítica da 
educação superior. Cavalcanti (2013, p. 226) defende que a educação de profes-
sores de línguas não deve ser somente linguística, e sim “transdisciplinar, social-
mente engajada, antropologicamente antenada, plural em seu foco, para incluir 
os estudos de letramento, os estudos sobre multilinguismo com as questões de 
intercompreensão e práticas translíngues e os estudos sobre transculturalismo”. 
Corroboramos a defesa da autora, porém acrescentamos, novamente, que essa 
formação deve se estender a todos os profissionais que atuam no contexto de 
educação bilíngue, não devendo mais estar limitada apenas às especificidades 
de uma área de formação na graduação, mas sim para uma visão mais ampla, 
com vistas às práticas sociais que esse formato de educação pode favorecer. 

Assim, questionamos quanto à necessidade dos professores dos compo-
nentes curriculares como História, Geografia, Matemática, Ciências, Literatura, 
entre outros, já no período de formação inicial (graduação), estarem expostos a 
estudos sobre os diferentes gêneros de educação bilíngue, assim como também 
deveria um profissional graduado em Letras e Pedagogia, além de termos nos 
currículos e estágios probatórios um período destinado para o estudo sobre esse 
modelo de educação, pois precisamos sempre considerar a prática pedagógica 
para a realidade em que o professor atua – impor ao professor um método com 
o qual ele não se identifica pode resultar em um ensino mecânico, rotinizado 
(PRABHU, 1990 citado por LEFFA e IRALA, 2014) e sem condições de produzir 
os resultados esperados (LEFFA e IRALA, 2014). 

Ao nosso olhar, portanto, ao considerarmos o contexto atual na educação 
e as demandas contemporâneas para o ensino de uma L2 (ou mais), onde a 
língua passa a assumir também o papel de meio de instrução e não só apenas 
como objeto de estudo, e seguindo a filosofia de Vygotsky – que diz que o conhe-
cimento e o significado são construídos socialmente na interação do outro e que 
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a aprendizagem acontece na prática, através da experimentação –, acreditamos 
que deveria haver uma proposta dentro dos cursos de licenciaturas e Pedagogia 
de obrigatoriedade de, pelo menos, um componente curricular voltado para o es-
tudo do bilinguismo e sobre educação bilíngue, bem como maior integração dos 
profissionais de diferentes áreas de conhecimento durante o período de forma-
ção – uma “interformação”. Pois, quando pensamos que a língua inglesa, a citar 
como exemplo, está sendo utilizada como meio de instrução para o ensino de 
outras áreas de conhecimento, uma das situações que precisamos ter em mente 
é a heterogeneidade de níveis de proficiência que há em aulas deste molde e, se-
gundo Wächter e Maiworm (2014), o maior desafio encontrado pelos professores 
é a habilidade de lidar com tal diversidade e sua própria capacidade de domínio 
da língua, sendo um dos papéis do professor o de dar conta desta disparidade 
através de um bom planejamento de aula. Porém, há de se pensar que não so-
mente a língua pode ser um desafio no ensino dessas áreas de conhecimento, 
mas também os aspectos culturais de seus participantes, visto que divergências 
culturais no modo das pessoas se expressarem, de aprenderem, ou mesmo de 
ouvir, poderão ser encontradas. 

O professor que atua no ensino da língua inglesa como objeto de estu-
do, ou que leciona outros componentes curriculares por meio dela, precisará, 
por exemplo, considerar a utilização de variação linguística contemporânea, re-
conhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação de 
perspectivas e possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de 
outras culturas e para o exercício do protagonismo social, permitindo ao indivíduo 
utilizá-la como ferramenta de pesquisa, como meio de interação e, também, de 
posicionamento e produção de sentidos em práticas de letramento, sem deixar 
de agir de forma crítica, responsável e, principalmente, ética. Mas, além da preo-
cupação com os aspectos linguísticos em uma área do conhecimento, se pensar-
mos em um contexto de sala de aula multi/pluricultural, por exemplo, precisamos 
também levar em consideração as questões específicas de cada localidade, a 
identidade da instituição de ensino, dos alunos e também do grupo de funcio-
nários, as questões estruturais, além de outros aspectos que também vão de 
encontro com esse ambiente escolar, pois, além de uma boa e sólida formação 
linguística e cultural sobre a(s) língua(s) que se pretende ensinar, em virtude das 
dimensões continentais que nosso país apresenta, o professor de uma escola 
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bilíngue deve ser preparado para atender os diferentes propósitos de acordo com 
cada contexto. 

As escolas que apresentam um programa bilíngue, ou que se denominam 
como escolas bilíngues, buscam no mercado por profissionais para a prática, 
porém faltam professores devidamente capacitados para atuar nesse contexto 
curricular e que, idealmente, exige um profissional com conhecimento sobre bi-
linguismo, educação bilíngue e/ou sobre as questões cognitivas/sociocognitivas 
sobre aprendizagem e aquisição de línguas. Acima de tudo, independentemente 
da exigência da formação do professor, precisamos considerar que a aprendiza-
gem de línguas e de todos os outros saberes escolares precisa ser significativa, 
portanto, entender o sujeito como parte ativa da construção de saberes e que a 
formação de sua identidade cultural dependerá dessas experiências e vivências, 
é essencial. Salgado et al. (2009, p. 8043) afirmam que entender o que é a educa-
ção bilíngue e as peculiaridades que ela adquire nos contextos sociais e políticos 
brasileiros é condição para que se possa “analisar as competências linguística, 
pedagógica e psicológica que o professor dessa modalidade de ensino deve ter”. 

Ao buscarmos no contexto brasileiro por cursos de licenciatura que visem 
à formação de professores, de forma teórica e prática, para atuação em esco-
las bilíngues (EBE), ou com programas de educação bilíngue, ainda não en-
contramos instituições que apresentem uma modificação significativa na grade 
curricular que vise trabalhar especificamente com a formação destes profissio-
nais para os diversos arranjos curriculares bilíngues existentes. Se considerar-
mos a organização de uma matriz curricular onde componentes curriculares são                               
ministrados  por meio de uma L2 (ou mais), não encontramos ainda cursos que 
forneçam a formação de profissionais para ministrar essas áreas com uma for-
mação diferenciada, e o profissional de Letras, que recebe formação para o en-
sino da Língua Inglesa, por exemplo, não recebe formação para ministrar outras 
áreas de conhecimento por meio de uma L2. 

Os professores formados em Letras (Português/Idioma) que apresentam 
sua trajetória profissional em um contexto de ensino de línguas estrangeiras, e 
que acabam inseridos neste contexto pedagógico de proposta de educação bilín-
gue (EBE), precisam repensar a sua formação e prática pedagógica, visto que se 
trata de uma proposta diferenciada, em constante transformação, e com caracte-
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rísticas e práticas muito específicas, sendo necessária uma mudança, até mes-
mo, de suas crenças. Temos, portanto, o grande desafio na formação dos pro-
fessores ao trabalhar com as reconceituações que os pressupostos do ensino da 
língua inglesa trazem para o ensino, e em entender as implicações da expansão 
dessa língua. A orientação do ensino de língua inglesa muda substancialmente: 
de correto para apropriado, de normas exclusivas do falante nativo para inclusão 
global e de maneiras igualitárias de falar que satisfaçam as necessidades locais 
(SEIDLHOFER, 2001). 

Como mediadores da aprendizagem no contexto de educação bilíngue, 
professores de língua inglesa podem tanto reforçar quanto desafiar identidades 
projetadas pelo discurso da integração baseada na economia (GIMENEZ, 2005). 
Diante de uma perspectiva de ensino como L2, ou até mesmo como língua franca 
ou internacional – em face à complexidade do mundo contemporâneo –, e consi-
derando a necessidade de discussão desses aspectos nos cursos de formação 
inicial de professores, vemos a necessidade de adaptação, até mesmo de uma 
reformulação, dos currículos dos cursos de licenciatura, para que possam pro-
porcionar a construção de novas identidades, pois o currículo constitui identida-
des individuais e sociais na medida em que possibilita e cria espaços, caminhos 
e percursos nos quais os sujeitos se engajam (SILVA, 2002). Ademais, dada à 
limitação de material teórico sobre o bilinguismo e educação bilíngue no contexto 
brasileiro, esses profissionais acabam encontrando diversas dificuldades na prá-
tica pedagógica. 

No Brasil, em oposição ao crescimento das EBE, há uma quase ausência 
de programas de formação de professores referentes a aspectos teóri-
cos e práticos relacionados ao bilinguismo e a educação bilíngue, além 
de conhecimento linguístico-discursivo para atuar nesses contextos. O 
número de cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu no Brasil 
com a função de formar profissionais para EB59 aumenta gradualmente, 
uma vez que os cursos de graduação parecem ignorar a crescente de-
manda por professores capacitados para atuar nessas escolas (MEGALE 
e LIBERALI, 2016, p. 14) . Para suprir essa lacuna existente na formação 
de professores para contextos de educação bilíngue surgem, embora 
a passos lentos, cursos de extensão e de pós-graduação no Brasil que 
assumem a função de formar esses profissionais, uma vez que os cursos 
de graduação parecem ignorar a crescente demanda por professores 
capacitados para atuar em escolas bilíngues. (MEGALE, 2014, p. 4).

59  A autora utiliza essa sigla para referir-se à Educação Bilíngue.
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Não podemos deixar de considerar que a formação linguística é essencial 
para a formação do professor que atua nesse contexto de educação. O profissio-
nal que ensina em um programa de educação bilíngue precisa ter conhecimento 
sólido dos processos de aquisição de linguagem, tanto para a L1 quanto para 
a L2, tendo o compromisso de manter-se atualizado quantos aos processos de 
aprendizagem e aquisição, não se deixando estagnar, pois poderá comprometer 
a formação dos alunos. 

O professor que atua na educação bilíngue precisa estar preparado para 
lidar com as diferentes fases de desenvolvimento da criança, bem como 
ter conhecimento na área de estudos linguísticos, principalmente no que 
se refere ao processo de aquisição da linguagem, bilinguismo e educa-
ção infantil bilíngue, além de ter proficiência na língua que vai ensinar, 
obviamente. (SILVA, 2010, p. 298). 

Nos últimos anos, podemos visualizar um aumento significativo no inte-
resse científico em se entender os benefícios de ser bi/multi/plurilíngue diante 
dos processos envolvidos na aprendizagem de uma ou mais línguas. Portanto, 
considerando que os profissionais que atuam na área da educação apresentam 
forte impacto no processo de desenvolvimento da linguagem dos alunos, e frente 
à essa realidade de formação pedagógica e linguística no cenário das instituições 
de ensino superior brasileiras, além de uma formação diferenciada no período de 
graduação, apostamos que o ideal, além da formação inicial e continuada, seria 
que cada escola também apresentasse um programa de formação para seus pro-
fessores, com foco tanto no desenvolvimento linguístico, na interdisciplinaridade, 
e no estudo acerca desse tipo de educação, pois,

  
[...] sem uma preparação adequada, professores de educação bilíngue 
podem não ver a conexão entre teoria e prática. Formadores de profes-
sores precisam auxiliar os professores a perceber a validade da teoria e 
sua conexão com a prática.60 (FLORES, 2001, p. 266, tradução nossa).

Além disso, ao considerarmos a prática pedagógica nesse contexto, acre-
ditamos que a instituição escolar também precisa se preocupar com a formação 
continuada de seu grupo pedagógico, oferecendo momentos de estudo e de pla-
nejamento em conjunto, tendo vista o ensino de uma L2 (ou mais) como objeto de 
estudo, bem como as os componentes curriculares que atuam por meio dela(s).
60  No original: “[…] without an adequate teacher preparation, these bilingual education 
teachers were not likely to see a link between theory and practice. Teacher educators need to 
assist teachers explore the validity of theory and the linkages to practice.”
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Reuniões de planejamento, de avaliação e de formação são essenciais 
para compor um trabalho integrado e coerente na escola, e a constru-
ção de uma equipe que conhece e discute a educação bilíngue e suas 
especificidades são ações que precisam estar presentes nas escolas. 
(MOURA, 2010, p. 293).

Diante dessa reflexão, estendemos nosso olhar quanto à formação não 
apenas aos professores que trabalham com a educação bilíngue, mas sim para 
a todas as pessoas envolvidas nesse contexto, como diretores, coordenadores 
pedagógicos e demais funcionários que atuam no campo pedagógico, pois acre-
ditamos não ser possível a oferta dessa proposta educacional diferenciada com 
qualidade e responsabilidade na ausência de profissionais bem formados. E, 
diante de uma perspectiva educacional com duas ou mais línguas e as particula-
ridades que essa perspectiva pode oferecer, fica, portanto, nosso questionamen-
to quanto à formação para atuação em contextos de educação bilíngue desde o 
período de graduação: será que apenas modificações nos cursos de licenciatura 
e/ou Pedagogia seriam suficientes para atender uma demanda com tantas espe-
cificidades e um campo de estudo tão rico, onde vemos que muitas descobertas 
ainda estão por vir, não somente para o campo educacional, mas também para 
as demais áreas que a linguística aplicada pode comtemplar? Para o favoreci-
mento de mudanças, Almeida Filho (1993) atenta para a importância do contexto, 
pois, para ele, a mudança implica ver os casos particulares em que se encontram 
professores e alunos e suas cognições, e apresenta a seguinte reflexão:  

Para produzir impacto (perceptível), mudanças (profundas) e inovações 
(sustentadas) não são suficientes alterações apenas no material didá-
tico, mobiliário, nas verbalizações do desejável pelas instituições, nas 
técnicas renovadas e nos atraentes recursos audiovisuais. São cruciais 
novas compreensões vivenciadas da abordagem de aprender dos alunos 
e da abordagem de ensinar dos professores. (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 
13, grifo no original).

Fullan (1991) acredita que a mudança verdadeira envolve alteração nas 
concepções e no comportamento. Simão, Caetano e Flores (2005, p. 174) carac-
terizam a mudança como um processo lento que demanda tempo e é resultado 
de um processo de aprendizagem que inclui “novas formas de pensar e de en-
tender a prática”. Diante das inúmeras teorias que buscam compreender a práxis 
pedagógica nesse contexto tão diverso, o da educação bilíngue, e considerando 
que os “professores trazem para seus cursos de formação e para suas salas de 
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aula crenças, pressupostos, valores, conhecimentos e experiências, adquiridos 
ao longo de suas vidas”, sendo que estes “funcionam como filtros de insumos 
recebidos por meio da exposição às teorias e práticas” (ABRAHÃO, 2004, p. 
131), ao entrar em contato com o conhecimento teórico-prático nos cursos de 
formação, cada professor ou aluno-professor faz uma leitura particular, que traz 
reflexos para a construção de sua prática pedagógica (ABRAHÃO, 2004, p. 131). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A demanda social contemporânea pelo conhecimento de outra(s) língua(s) 
tem crescido consideravelmente, e a educação desempenha um papel impor-
tante em todo esse processo, pois está totalmente vinculada à realidade social, 
influenciando e sendo influenciada pela sociedade. Diante das diferentes moda-
lidades de educação bilíngue presentes no Brasil, a formação de profissionais 
e as práticas pedagógicas – passível ainda de muita investigação –, também 
precisam ser reorganizadas, pois “a legislação educacional brasileira apresenta 
lacunas e coloca barreiras à efetiva adoção de outras línguas como meio de ins-
trução, impondo uma política linguística de monolinguismo na educação básica 
regular” (MULON, 2017). Em vista disso, precisamos considerar que os profes-
sores atuantes na educação bilíngue necessitam de uma formação que trans-
cenda as estruturas linguísticas e favoreça o acesso à uma variação para uma 
comunicação autêntica e real, onde a L2 possa ser vista como uma ferramenta 
para o conhecimento e para a ampliação de perspectivas e possibilidades dentro 
das dinâmicas sociais contemporâneas, viabilizando a compreensão de diferen-
tes valores e culturas, e em diferentes papéis sociais. Essa formação deve se 
estender a todos os profissionais que atuam no contexto de educação bilíngue, 
considerando a necessidade de uma visão mais ampla com vistas às práticas 
sociais que esse formato de educação pode favorecer, pois todos os profissionais 
que atuam em qualquer contexto educacional influenciam de maneira direta e 
indireta, e, portanto, devem ser considerados como parte de construções e re-
construções – suas percepções, concepções e crenças possibilitam não somente 
o enriquecimento do processo de ensino/aprendizagem, como também abrem 
espaço para novas teorias.
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As línguas são recursos individuais que constroem pontes entre diferentes 
grupos de pessoas (HÉLOT, 2006 citada por BOLZAN, 2014), e, independente-
mente do tipo de educação bilíngue que o indivíduo participa – pois sabemos que 
há diferentes linhas e que essas variam de acordo como as línguas são ensina-
das –, dos motivos da escolha, das políticas regionais, da cultura de cada comu-
nidade/sociedade, e dos professores e alunos que fazem parte de determinada 
instituição educacional, surge a necessidade urgente de uma especial atenção 
quanto à formação dos profissionais que exercem suas funções nesse contexto 
tão múltiplo, em que duas ou mais línguas estão presentes não somente como 
objeto de estudo, mas também como meio de instrução. Reforçamos o pensa-
mento de Turner (2019), o qual menciona que a maneira que pensamos sobre 
língua tem enorme ação sobre como a aprendizagem e o uso interdisciplinar das 
línguas são concebidos e incorporados à instrução formal. Quando os professo-
res se envolvem em uma reflexão crítica, eles ganham ideias que podem ajudar 
no seu desenvolvimento como professores eficientes”61 (FLORES, 2001, p. 255, 
tradução nossa). Em muitos países já há uma aceitação natural movimento e da 
educação do bi/multi/plurilinguismo, porém, diante de uma sociedade que ainda 
apresenta uma concepção enraizada quanto à separação das línguas durante o 
processo educacional, reforçamos a necessidade de revermos nossas concep-
ções a fim de melhor entender as práticas linguísticas que abrangem os múltiplos 
contextos sociais existentes, visando o favorecimento do aprendiz ao se oferecer 
uma realidade educacional dinâmica, e que possibilite melhor desenvolvimento 
de suas capacidades cognitivas e sociocognitivas. 

Por mais que os alunos-professores do curso de Letras estejam discutindo 
os conceitos aqui abordados, talvez, esses conceitos não estão sendo discuti-
dos no curso de graduação considerando-se especificamente a educação bilín-
gue – por mais que eles tragam algumas crenças, ou opiniões mais bem forma-
das sobre as teorias, não parece haver um direcionamento para isso, e quando 
perguntados sobre educação bilíngue, eles não vislumbram isso na discussão 
dos conceitos porque não participaram desse contexto, nem de disciplinas sobre 
isso, nem de experiências (não foram efetivamente alunos, nem professores) em 
61  No original: “When teachers engage in critical reflection, they gain insights that may 
assist their development as effective teachers.”
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contextos de educação bilíngue. Portanto, mesmo esses alunos estando bem 
informados sobre conceitos teóricos da linguística e da linguística aplicada, e 
especificamente da formação de professores, eles ainda não estão pensando 
nesses conceitos com um olhar para a educação bilíngue porque não têm di-
recionamento para isso, não há disciplina(s) para isso – eles estão pensando a 
partir de outros contextos, e essas discussões não estão sendo feitas à luz da 
educação bilíngue. Mesmo estando em um curso na área da linguística, mesmo 
apresentando excelentes professores, ao considerarmos o bilinguismo como um 
fenômeno dinâmico, não instável, muito ainda precisa ser estudado acerca das 
questões apresentadas quanto ao bilinguismo – que são tão específicas, amplas 
e até mesmo complexas. Isso mostra, enfatiza, a importância que a inserção de 
disciplinas voltadas para esse fim tem nos cursos de Pedagogia, Letras e demais 
licenciaturas, pois “a qualidade da educação em línguas adicionais pode signifi-
car melhores condições de acesso ao mundo do conhecimento” (SCHLATTER e 
GARCEZ, 2012, p. 40). A inserção de disciplinas que favoreçam estudos sobre 
o bilinguismo e educação bilíngue pode ser um marco significativo na formação 
dos profissionais para atuação em contextos de educação bilíngue, pois apenas 
saber a língua utilizada como meio de instrução, além de objeto de estudo, não 
é o suficiente – estudar a concepção do que vem a ser o bilinguismo, as varieda-
des da educação bilíngue, e suas implicações faz parte da caracterização de um 
profissional mais bem preparado. O embasamento teórico e a prática pedagógica 
devem caminhar juntos, auxiliando no posicionamento do profissional perante 
essa realidade tão complexa, e que ultrapassa questões linguísticas – o período 
de graduação apresenta um papel relevante diante de uma sociedade que não 
está mais restrita apenas à aprendizagem de uma (ou mais línguas) como uma 
língua per se, mas sim como algo de relevante atuação no desenvolvimento cog-
nitivo e sociocognitivo de todos os envolvidos. Além disso, utilizar as diferentes 
línguas em contexto escolar pode ajudar a fortalecer a individualidade, favorecer 
a transição e o respeito entre as diferentes culturas, e ampliar a valorização das 
diversidades linguísticas. 

Devemos considerar que, “na complexidade linguística do século XXI, o 
bilinguismo envolve um ciclo muito mais dinâmico, onde as práticas linguísticas 
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são múltiplas e sempre se ajustam ao terreno multimodal multilíngue do ato co-
municativo”62 (GARCÍA, 2009, p. 53, tradução nossa). E, assim sendo, como edu-
cadores e linguistas, precisamos olhar para o desenvolvimento desse indivíduo, 
desse aluno, enquanto ser humano único em toda sua complexidade linguística, 
mas também como parte da sociedade e das construções e transformações que 
podem ocorrer nesse meio social em virtude das diferenças ocasionadas na sua 
formação educacional, buscando formas de favorecer que esse dinamismo acon-
teça, começando por mudanças nas nossas concepções, crenças e, consequen-
temente, na nossa formação.
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INTRODUÇÃO 

Desde a sua implantação como políticas educacionais, a partir da década 
de 1930, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA) vem sendo ofertada na 
perspectiva da aceleração dos estudos por programas de supletivos. O objetivo 
é alfabetizar os trabalhadores adultos que não tiveram a oportunidade de estudar 
na idade certa por diversos fatores, sem garantir a devida qualidade do ensino 
desses educandos (as) e a formação inicial dos professores e das professoras 
para atuarem com essa diversidade na EJA de forma apropriada. 

No entanto, devido ao aumento da longevidade da população brasileira, 
muitos estudantes da terceira idade estão retornando às instituições educacionais 
para prosseguirem os seus estudos, como forma de se manterem ativos 
na sociedade e até mesmo de buscarem uma formação profissional para o 
desenvolvimento das suas habilidades como sujeitos de direito ao conhecimento 
em qualquer fase da vida. Nesse sentido, é importante ressaltar que a mudança 
no perfil da EJA tem demandado um melhor preparo dos docentes nas suas 
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práticas pedagógicas, devido à especificidade desse público na sala de aula. 
Assim, percebe-se que existe uma necessidade de se repensar a estrutura 
organizacional das políticas de formação inicial docente, para que possa acolher 
também os estudantes da terceira idade nas turmas da Educação de Jovens e 
Adultos.

Assim, como modalidade de educação, a EJA foi pensada para acolher 
o público de jovem e de adultos que não teve acesso ao conhecimento escolar 
na idade certa ao longo da história do país. No entanto, devido ao aumento da 
expectativa de vida da população na atualidade, os estudantes idosos (as) estão 
retornando às instituições educacionais para prosseguirem os seus estudos 
como sujeitos ativos com potenciais para desenvolverem as suas habilidades na 
perspectiva da Educação ao Longo da Vida. Segundo o IBGE (2019), o Brasil tem 
aproximadamente 32,9 milhões de idosos acima dos 60 anos, possuindo uma 
expectativa de vida elevada. Muitos ainda são analfabetos, mas têm o desejo de 
retornar à vida escolar e acadêmica para se manter ativos ou buscar uma carreira 
profissional como sujeito de direito ao conhecimento em qualquer fase da vida. 

É importante observar que o acesso dos educandos da terceira idade na 
EJA têm exigido dos profissionais da educação práticas pedagógicas inovadoras 
e uma política de formação inicial docente apropriada, que considere os aspectos 
da aprendizagem de forma significativa desse público nos espaços de construção 
do conhecimento. Considera-se assim, relevante essa temática pois, propicia 
novos olhares e questionamentos sobre a forma de inclusão dos alunos e das 
alunas da terceira idade nas turmas da Educação de Jovens e Adultos e a política 
de formação de professores, que atuam com a construção do saber dessa 
diversidade nos espaços educacionais. 

Nessa perspectiva, o presente capítulo consiste em reflexões com base em 
uma pesquisa teórica de cunho bibliográfico estruturada em dois eixos reflexivos: 
o acolhimento dos educandos da terceira idade nas turmas da EJA e a política 
de formação inicial docente dos professores que atuam com essa diversidade na 
perspectiva da educação ao longo da vida no século XXI. 

O objetivo deste estudo é apresentar questões que tratam da inclusão dos 
idosos nas políticas educacionais como direito humano de serem escolarizados 

SOUZA, A. F. de; BORGES, R. A. S. O DIREITO DA TERCEIRA IDADE AO CONHECIMENTO NA EDUCAÇÃO
 DE JOVENS E ADULTOS E FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE: UM DESAFIO DO SÉCULO XXI.. 



230

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: POLÍTICAS, TENSÕES E PERSPECTIVAS

em momentos oportunos e os aspectos da formação dos professores (as) que 
trabalham com essa modalidade de ensino. Trata-se de análises de alguns 
referenciais teóricos que abordam os desafios e as lacunas da formação 
de professores para a atuação com o público da EJA, em especial, com os 
idosos. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se como parâmetros, fontes 
bibliográficas que tratam dessa temática e legislações educacionais de amparo 
aos estudantes da terceira idade como sujeitos de direito ao conhecimento em 
qualquer fase da vida. 

PERCURSO HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL
           

Ao desenvolver estudos da política da Educação de Jovens e Adultos no 
Brasil, constatamos que essa modalidade de ensino passou a ser contemplada 
através de projetos governamentais a partir da década de 1930. No decorrer 
do Estado Novo (1937-1945), surgiram as primeiras reformas educacionais, 
sendo referência nesse contexto da história do país as Leis Orgânicas de Ensino 
criadas por Gustavo Capanema, ex-ministro da Educação e Saúde. De acordo 
com Saviani (2007, p. 269), as reformas da educação desse período, eram 
baseadas em políticas educacionais organizadas através de caráter centralista 
com o ensino secundário, destinado ao público das elites condutoras do ensino 
profissional direcionado ao povo conduzido. 

Nas décadas seguintes, a EJA passou por várias transformações nas suas 
propostas curriculares, tendo como foco principal a alfabetização da população 
jovem e adulta, visando reduzir o problema do analfabetismo no país, visto que 
até 1987 essa modalidade de educação não era reconhecida como uma política 
educacional garantida pelo Estado. O direito da educação para pessoas adultas 
no Brasil passou a ser reconhecido a partir da publicação da Constituição Federal 
de 1988. 

No Art. 208 dessa Constituição foi estendido esse direito a todos os 
brasileiros e brasileiras, inclusive, àqueles que não foram escolarizados na idade 
certa, contemplando a educação de forma plena para diferentes modalidades 
de ensino, inclusive a Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Nessa mesma 
direção, na década de 1990, o direito da EJA foi ampliado com a publicação da 
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. Em seu Art. 37, ficou garantida a efetivação da 
Educação de Jovens e Adultos por meio do curso supletivo.

Outro fator relevante que merece destaque no processo histórico de 
desenvolvimento dessa modalidade de ensino foi a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (FUNDEF), por meio da Lei nº 9424/1996, que excluiu a EJA das suas 
responsabilidades financeiras, priorizando, assim, apenas o ensino regular na 
idade certa. Essa realidade só foi alterada com a criação do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) e da Lei nº 11494/2007, que passou a reconhecer como 
direito constitucional a manutenção do ensino para os alunos da Educação de 
Jovens e Adultos, inclusive a garantia da merenda escolar no país.

A partir de 2021, um novo FUNDEB (Lei nº 14.113/2020) entrou em vigor com 
algumas inovações e ampliação do financiamento das modalidades da educação 
básica. No entanto, o novo fundo educacional não avançou com igualdade no 
que se refere ao percentual destinado para cada estudante. Sendo assim, o 
referido fundo fixou o valor de R$ 1,25 para cada aluno do Ensino Médio regular 
e R$ 0,80 para os educandos da EJA. Nesse sentido, é possível perceber que os 
estudantes da EJA, principalmente o público idoso, continua sendo tratado no rol 
das desigualdades em relação aos demais nas políticas educacionais ofertadas 
pelo Estado.

Objetivando assegurar os direitos da população idosa no país, cabe citar 
que foi criada a Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, 
para garantir o direito dessa diversidade nos programas sociais e nas políticas 
educacionais como um direito constitucional de aprender na velhice, de acordo 
com as suas especificidades. Sendo assim, a Lei nº 8.842/1994 determina ao 
poder público:    

a) adequar currículos, metodologias e material didático aos programas 
educacionais destinados ao idoso;

b) inserir nos currículos mínimos, nos diversos níveis do ensino formal, 
conteúdos voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eli-
minar preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto;
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c) incluir a Gerontologia e a Geriatria como disciplinas curriculares nos 
cursos superiores;

d) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de co-
municação, a fim de informar a população sobre o processo de envelhe-
cimento;

e) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino à distân-
cia, adequados às condições do idoso;

f) apoiar a criação de universidade aberta para a terceira idade, como 
meio de universalizar o acesso às diferentes formas do saber (BRASIL, 
1994).

Essas determinações devem fazer parte das propostas curriculares e peda-
gógicas em diferentes modalidades e níveis de ensino, reconhecendo, assim, o 
direito à escolarização da terceira idade como uma ação inclusiva.

 Seguindo na mesma direção, é importante ressaltar a criação do Estatuto 
do Idoso, Lei nº 10741/2003, que ampliou ainda mais os direitos da população 
idosa nas políticas educacionais, determinando também ao poder público o cum-
primento dessas ações, de forma específica, adequação dos currículos escola-
res, das metodologias e dos recursos didáticos para esses alunos (as), como um 
direito humano de serem escolarizados na perspectiva da Educação ao Longo da 
Vida. A referida legislação determina, ainda, a abordagem de conteúdos voltados 
ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso (a) para 
eliminar os preconceitos contra esse público nas instituições de ensino: 

Art. 20. O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 
espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição 
de idade.

Art. 21. O Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à edu-
cação, adequando currículos, metodologias e material didático aos pro-
gramas educacionais a ele destinados.

§ 1o Os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às 
técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, 
para sua integração à vida moderna.

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal 
serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 
respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a 
produzir conhecimentos sobre a matéria (BRASIL, 2003, s.p.).
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Sobre a inclusão da terceira idade nas temáticas da educação, Pereira 
(2012, p. 13) afirma que “a presença dos velhos na escola, a possibilidade e 
complexidade de uma Pedagogia da velhice, são questões merecedoras de 
reflexões no contexto da educação pública atual”. Para esse autor, trata-se de 
“[...] uma ação política porque convoca a sociedade a pensar uma agenda social 
e política para a população idosa”.

Bastos e Souza (2017) ampliam discussões sobre essa temática, 
argumentando acerca da importância de reconhecer os educandos idosos 
como sujeitos com habilidades para a construção do conhecimento em qualquer 
fase da vida, em diferentes níveis de ensino. Nesse sentido, a educação para 
o acolhimento do idoso deve ser pensada na perspectiva da superação dos 
estereótipos negativos atribuídos à velhice, questionando os preconceitos, a 
inutilidade e a incapacidade para aprender em momentos oportunos nos espaços 
de formações. Para esses autores, assim, propicia-se “a valorização do idoso para 
que desenvolva a autonomia e possa exercer novos papéis sociais favorecendo, 
assim, maior inserção e participação social” (BASTOS; SOUZA, 2017, p. 08).

Pensar um currículo na perspectiva da inclusão do público idoso nos 
ambientes de formação educacional é uma agenda necessária e urgente do século 
XXI, por se tratar de um direito humano de aprender no contexto da Educação ao 
Longo da Vida. A educação para a longevidade é uma temática que vem sendo 
discutida desde 2009 nas conferências internacionais de educação para adultos. 
Nessa direção, Costa e Braga (2018, p. 03), explicam que:

No Brasil, a concepção de educação ao longo da vida foi assumida no 
campo da EJA em 2009, no contexto da VI Conferência Internacional de 
Educação de Adultos (VI CONFINTEA), em que se ressaltou a importân-
cia da aprendizagem ao longo da vida, embasada na educação edificada 
em princípios emancipatórios, democráticos e humanistas que almejam 
a inclusão. A educação de jovens e adultos é compreendida a partir de 
uma dimensão intersetorial e integrada, que entende a relevância social 
de seus processos formais, não formais e informais (UNESCO, 2010). A 
alfabetização, a aprendizagem e a educação de adultos são considera-
das peças fundamentais do direito à educação, devendo contemplar o 
atendimento das necessidades das pessoas adultas e idosas e as ne-
cessidades específicas de cada país (UNESCO, 2010). Podemos notar 
a relação da educação ao longo da vida com a EJA e sua importância.
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Apesar dos debates e dos avanços sobre a educação ao longo da vida 
no cenário mundial e do aumento da expectativa de vida da população idosa 
no Brasil, é possível perceber que a pauta de uma Educação específica para o 
acolhimento dos estudantes da terceira idade na EJA continua distante das priori-
dades educacionais do país como política de igualdade, de inclusão e de direitos 
humanos.

FORMAÇÃO INICIAL DOCENTE E A ATUAÇÃO COM O IDOSO NA 
EJA

Ao desenvolver estudos sobre a educação para a diversidade, os processos 
de ensino e de aprendizagem para jovens, adultos, idosos e idosas, a construção 
de conhecimento, a formação do ser humano na sua essência com respeito à 
diversidade, precisamos considerar a importância da formação bem fundamentada 
de professores e professoras no contexto da transformação do saber. 

Quando falamos em processos formativos dos docentes da educação 
básica, é importante refletirmos sobre a formação científica e prática, que possa 
garantir fundamentos e estratégias para o desenvolvimento de metodologias de 
ensino, com foco na relação democrática entre os estudantes e os professores, ou 
seja, um olhar holístico pautado na horizontalidade da sala de aula e no respeito 
aos saberes experienciais dos educandos. Segundo Tardif (2018, p. 48) “pode-se 
chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, adquiridos 
e atualizados no âmbito da prática da profissão docente e que não provêm de 
instituições de formação nem de currículos”.

A formação docente deve buscar caminhos que possam contribuir na 
sua capacidade de exercer o trabalho pedagógico no processo de ensino e 
de aprendizagem dos estudantes jovens, adultos e idosos contribuindo para a 
formação emancipadora do ser humano para a transformação da sociedade. De 
forma geral, Gatti (2014, p.07) explica que:

A formação inicial de um profissional, além da formação acadêmica, re-
quer uma permanente mobilização dos saberes adquiridos em situações 
de trabalho, que se constituirão em subsídios para situações de forma-
ção, e dessas para novas situações de trabalho.
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Assim, considera-se que o conhecimento acadêmico é fundamental para 
que o professor possa desenvolver as suas práxis em diferentes modalidades 
de educação. Entretanto, também devem ser consideradas as necessidades de 
aprendizagem dos educandos e educandas, buscando entender a heterogeneidade 
presente na escola e na vida cotidiana do seu público. Em relação à importância 
do saber teórico e prático no processo de formação dos educadores, Gatti (2014, 
11) argumenta que “os professores desenvolvem sua condição de profissionais 
tanto pela sua formação básica na graduação, como por suas experiências com 
a prática docente, iniciada na graduação e concretizada no trabalho das redes 
de ensino”.

Um alinhamento se torna necessário por parte das instituições formadoras 
de professores e as escolas na direção de possibilitar aos futuros profissionais 
um conhecimento mais ampliado e real do campo de trabalho, das dificuldades 
e das possibilidades que são enfrentadas pelos docentes no cotidiano escolar. 
Nessa perspectiva, a formação docente enquanto ação norteadora das práticas 
pedagógicas no cotidiano escolar, deve ser entendida como um instrumento 
essencial para a melhoria da qualidade do ensino das diferentes modalidades da 
educação, pois não se pode cobrar do professor uma didática transformadora do 
saber e ao mesmo tempo, corresponder às expectativas dos educandos na sala 
de aula, se ele não recebeu essa base na sua formação inicial.

Se o professor não tem o domínio adequado do conhecimento a ser 
transmitido, ele terá grande dificuldade em trabalhar com a formação dos 
conceitos científicos e também com a zona de desenvolvimento próximo 
de seus alunos. Se o professor não realizar um constante processo de 
estudos das teorias pedagógicas e dos avanços das várias ciências, se 
ele não se apropriar desses conhecimentos, ele terá grande dificuldade 
em fazer de seu trabalho docente uma atividade que se diferencie do 
espontaneísmo que caracteriza o cotidiano alienado da sociedade 
capitalista contemporânea (FACCI, 2004, p.244). 

Para essa autora, se o educador não teve a oportunidade de acesso ao 
conhecimento necessário para a sua atuação, “como exigir que ensine bem, 
que transmita as formas mais desenvolvidas do saber objetivo, se ele próprio 
não teve e continua não tendo acesso a esse tipo de ensino e de saber?” 
(FACCI, 2004, p. 244). Nesse sentido, entende-se uma questão prioritária que 
o professor adquira bases cientificas e desenvolva habilidades e competências 
em sua formação inicial para que possa atuar com seus alunos no sentido de 
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uma transformação dos sujeitos na sociedade. Isso pode evitar a aplicação de 
metodologias descontextualizadas das demandas educacionais dos educandos, 
principalmente os da Educação de Jovens e Adultos, pois, segundo Freire (1996), 
a prática de ensinar não se resume apenas em uma ação de transferência de 
conhecimento.  

Pensar na formação inicial docente implica, ainda, refletir sobre o cenário 
atual da educação, a organização curricular e as bases formativas das políticas 
de formação inicial docente para atuação com os estudantes da EJA, visto que 
essa modalidade de educação, além de passar a acolher o público da terceira 
idade, possui características que a distanciam do ensino regular na idade certa, 
sendo necessário o uso de práticas pedagógicas apropriadas nos processos de 
ensino e de aprendizagem.

Sobre o contexto da formação de professores e professoras para a atuação 
com a diversidade da EJA em uma visão mais ampla e inclusiva, Dantas (2009) 
explica que o preparo docente deve ser entendido como um procedimento 
contextualizado, que se estabelece nas trajetórias da construção de conhecimento, 
nas vivências e nas trocas de saberes ao longo da vida na constante transformação 
da sua prática. Em uma publicação mais atual, a autora manifesta que: 

As políticas públicas voltadas para formação de professores devem de-
sencadear mecanismos de reflexão sobre a própria prática dos docentes 
de forma a integrar o ensino às demandas específicas de aprendizagem 
dos educandos jovens, adultos e idosos e diversificar as práticas edu-
cacionais. É preciso que os professores e gestores deixem de ver os 
alunos da EJA como ‘coitadinhos’, ‘alienados’, ‘deserdados pela sorte’, 
e comece a vê-los como sujeitos históricos, que têm experiências, his-
tórias, memórias enriquecedoras, são construtores do seu processo de 
aprendizagem, como trabalhadores capazes de construir e transformar o 
seu próprio destino (DANTAS, 2019, p. 33).

A formação de professores deve ser pensada como uma ação inclusiva 
para a adequação dos procedimentos metodológicos de ensino praticados pelos 
educadores (as), que trabalham a aprendizagem dos estudantes da terceira ida-
de. São estudantes que aos poucos chegam aos ambientes educacionais para 
prosseguirem os seus estudos, com a esperança de encontrar uma proposta de 
educação acolhedora. Esse cenário, conforme ressalta Freire (1991), implica em 
uma formação docente que represente a saída possível para a melhoria da qua-
lidade do ensino dentro do contexto das pessoas jovens e adultas. No entanto, 
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cabe ressaltar que a Resolução n° 2, de 1º de julho de 2015, não citou o público 
idoso de forma específica nas orientações para formação inicial dos professores 
da educação básica. Essa realidade permite questionar se os educadores que 
atuam na sala de aula da Educação Básica estão sendo preparados para ensinar 
os estudantes da terceira idade na EJA como um direito humano de aprender em 
momentos oportunos, de forma adequada. 

É importante citar também que, de acordo com a Resolução CNE/CP nº 2, 
de 20 de dezembro de 2019, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial docente, não foram consideradas demandas dos idosos nas 
orientações formativas dos cursos de licenciatura, na perspectiva da educação 
ao longo da vida. O Art. 6º da referida Resolução define a orientação do preparo 
docente da seguinte forma:

A política de formação de professores para a Educação Básica, em con-
sonância com os marcos regulatórios, em especial com a BNCC, tem 
como princípios relevantes:

I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da Educação 
Básica como compromisso de Estado, que assegure o direito das crian-
ças, jovens e adultos a uma educação de qualidade, mediante a equipa-
ração de oportunidades que considere a necessidade de todos e de cada 
um dos estudantes (BRASIL, 2019, p. 3).

         Para ampliar esse debate, as instituições formadoras, segundo mostram 
Arroyo e Soares (2005), não ofertam uma formação inicial capaz de atender as 
necessidades do educador que trabalha com os educandos da EJA no ambiente 
escolar. Na mesma direção, Vasconcelos (2012, p. 19) afirma que “o professor está 
entregue a própria à sorte sem o apoio teórico necessário, sem a possibilidade 
da troca de experiências com seus pares, correndo o risco de improvisar suas 
práticas de ensino”. Da mesma forma, mais recentemente, Amorim e Duques 
(2017) consideraram que há deficiência nas bases da formação inicial docente, o 
que, consequentemente, provoca lacunas de saberes pedagógicos e científicos 
necessários para uma boa prática pedagógica com públicos diversos no ambiente 
escolar. Ainda sobre essa abordagem, Dantas (2019) explica que a formação do 
professor para atuar nas turmas de adultos sempre esteve no segundo plano das 
políticas de formação do educador. “Da mesma forma que as políticas sociais 
públicas para este segmento sempre foram omissas e resistentes em reconhecer 
a EJA como importante campo de formação e de pesquisa”. Para esta autora:
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[....] formar professores para atuarem na Educação de Jovens e Adultos 
é uma tarefa complexa e urgente, sobretudo se considerar a situação 
adversa que vivenciam estes profissionais já que, via de regra, atuam no 
ensino noturno, depois de trabalharem dois turnos no diurno de forma 
intensiva; não detém uma formação específica em EJA e, além do mais, 
sofrem com o desprestígio social e pedagógico que predomina no traba-
lho com educandos adultos e idosos (DANTAS, 2019, p. 34).

 Essas lacunas nas orientações dos cursos de licenciaturas das                
universidades formadoras de professores para atender às demandas das turmas 
da Educação de Jovens e Adultos, e que também têm acolhido os estudantes 
idosos (as) para prosseguirem os seus estudos em diferentes ambientes de 
formação, são prejudiciais para a educação desse público da EJA. E nessa 
direção, por ser reconhecida como uma demanda atual do século XXI, a formação 
inicial dos professores para atender os alunos da terceira idade na EJA deve ser 
discutida como uma pauta nacional, visto que o envelhecimento e o aumento 
da expectativa de vida da população brasileira têm contribuído para o retorno 
desses educandos aos estudos na educação básica e superior. Nesse sentido, 
é importante analisar a conjuntura da formação inicial docente (as) como política 
pública do Estado, dos Direitos Humanos e da inclusão da Educação ao Longo 
da Vida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos realizados para a elaboração do presente capítulo, 
podemos concluir que a formação inicial de professores deve estar fundamentada 
nos conhecimentos científicos e experiências com a inclusão dos jovens, adultos 
e idosos, em uma sadia convivência na diversidade. Nessa perspectiva, o docente 
poderá atuar com os alunos e possibilitar situações de construção colaborativa 
do conhecimento de forma mais ampla e acolhedora. 

Nesse contexto o que se constata é que a atuação do professor como mediador 
dos processos de ensino e de aprendizagem é fundamental para a inclusão dos 
idosos na EJA e na sociedade. Assim, a formação docente deve ser considerada 
como uma ação necessária que tenha sentido no fazer pedagógico, uma vez que 
o homem se constitui a partir do seu convívio social, transformando-se pela sua 
história e tornando-se individual a partir da coletividade, independentemente da 
idade e das condições sociais.
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É nessa condição que o professor deve atuar, como um elo entre o 
conhecimento espontâneo do aluno e o conhecimento científico. Essa mediação, 
no entanto, só será possível se esse profissional receber a formação adequada 
que lhe permita ter uma visão crítica e acolhedora da diversidade na sala de aula. 
Ao professor cabe o desafio de intermediar a prática pedagógica na inclusão de 
todos (as), contribuindo assim na defesa de uma sociedade mais justa, igualitária 
e humana. 

No entanto, as reflexões e análises das normativas que regulam essa 
modalidade de ensino mostram lacunas nas políticas educacionais de inclusão 
dos educandos idosos (as) na educação básica e na organização da formação 
inicial docente de forma apropriada para a atuação com esse público, que vem 
ingressando nas diversas instituições de ensino do país. No entanto, reafirmamos 
que a literatura mostra ser essa formação docente fundamental também para a 
emancipação dos educandos da Educação de Jovens e Adultos, em especial 
os estudantes da terceira idade, pois, conforme apontamos, vem aumentando a 
heterogeneidade dos alunos na EJA, com novos desafios e novas questões que 
surgem para o professor. 

Enfim, está colocado um cenário para o docente que exige dele uma 
formação inicial e continuada que possibilite sua atuação para lidar com as 
diversas necessidades de aprendizagem dos educandos na sala de aula, 
a exemplo dos idosos (as). Entender as mudanças na educação brasileira e, 
principalmente, o perfil presente na EJA, será estratégico para se repensar as 
políticas de formação inicial docente como um direito constitucional dos idosos e 
das idosas de aprenderem na perspectiva da Educação ao Longo da Vida, com 
direito a professores com formação que subsidie lidar lidar com a diversidade na 
sala de aula da EJA.
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A presente obra reúne trabalhos que nutrem enquanto fulcro debates acerca das 
experiências formativas desenvolvidas no âmbito da formação inicial, nos cur-
sos de licenciatura a âmbito nacional e internacional, bem como na formação 
continuada desenvolvida na perspectiva de formação ao longo da vida, tensiona-
mentos e reflexões inerentes a formação-atuação dos profissionais da educação 
e outros tensionamentos pertinentes ao campo da educativo em constante evo-
lução. 

Ao longo dos capítulos, relatos de pesquisas e ensaios teóricos que vêm sen-
do desenvolvidos em nível de pós-graduação explicitam debates atuais sobre 
o campo da formação de professores. Compreende-se aqui o campo educativo 
enquanto espaço coletivo, que prima [e deve primar] pelas práticas de ensino e 
situações de aprendizagens as quais favoreçam aos sujeitos educandos, e a toda 
comunidade escolar, saberes e sabores que lhes assegurem o trânsito em diver-
sos contextos socioculturais.

Nesse sentido, os principais temas pautados neste construto visam dar luz à ex-
periências docentes e discentes ao longo da formação; o currículo, os conheci-
mentos e concepções; as licenciaturas e a formação para a educação básica; as 
licenciaturas e os programas e projetos de extensão/formação; a formação inicial 
ligada aos desafios da continuidade formativa; a formação continuada no con-
texto escolar e os desafios da prática pedagógica; bem como outros aspectos 
que evidenciam processos formativos de professores e resgatem princípios que 
sirvam de elementos norteadores para se pensar na temática.
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