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APRESENTAÇÃO 

 

[...] ensinar e aprender se vão dando de tal 

maneira que quem ensina aprende, de um lado, 

porque reconhece um conhecimento antes 

aprendido e, de outro, porque observando a 

maneira como a curiosidade do aluno aprendiz 

trabalha [...] o ensinante se ajuda a descobrir 

incertezas, acertos, equívocos. (Freire, 1993) 

 

A referida obra soma-se à coletânea “Vozes da Pedagogia”, e 

reflete o resultado dos esforços e pesquisas de um grupo seleto de 

professores – de instituições públicas e privadas – atuantes na 

Educação Básica e no Ensino Superior no Estado do Paraná. Juntos, 

corroboram a formação dos professores no século XXI, sobretudo pelo 

movimento de ação e reflexão oriundas do grupo de estudos "Vozes da 

pedagogia e a formação docente: transitando entre a teoria e a prática 

nas articulações entre a EaD, semipresencial e presencial”. 

A articulação proposta no livro “Formação de Professores em 

diferentes cenários” perpassa contextos distintos e enfatiza o tripé: 

sociedade e tecnologia, formação docente e a escola, sendo 

representada pelos direcionamentos curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular. Nessa perspectiva, a obra valoriza diversos 

pensamentos – e vozes, que se articulam em um grande diálogo ao 

longo de treze capítulos, a fim de impulsionar o pensar crítico que 

envolve a sociedade escolar. 

Com o título Fluidez epistemológica na formação de 

professores, quando o excesso cega, a obra apresenta o primeiro 

capítulo. Esse texto apresenta uma análise envolvendo a legislação 

educacional e as propostas evidenciadas nos projetos pedagógicos dos 

cursos de licenciatura em Pedagogia. A partir desse prisma, as autoras 



 

 

 

articulam as tecnologias digitais e analógicas, bem como o movimento 

interdisciplinar voltado ao processo de ensino e aprendizagem, somado 

à formação de professores e à importância da atuação desse 

profissional no contexto atual. 

O segundo capítulo, Metodologias ativas na formação 

continuada dos professores do curso de Licenciatura em 

Pedagogia, apresenta as metodologias ativas como recursos 

metodológicos para os cursos de licenciatura em Pedagogia, 

construindo um binômio relevante entre a formação docente da 

educação superior e a aplicabilidade dos recursos propostos. Nessa 

perspectiva, as autoras apresentam o curso de extensão: Formar-se 

para formar: metodologia semipresencial, ensino híbrido e 

metodologias ativas, e discorrem acerca da relevância da formação 

continuada para o professor do Ensino Superior. 

No capítulo seguinte, Narrativas da vida profissional de 

professores do semipresencial: o reflexo do social e do tempo 

histórico da formação docente na prática pedagógica atual, as 

autoras explanam acerca da formação docente continuada dos 

professores do ensino superior, evidenciam vivências a partir da 

modalidade semipresencial do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

O texto, A relação entre a cultura escolar e o uso das 

tecnologias na formação continuada dos professores do ensino 

superior, capítulo quatro, versa acerca dos resultados de uma análise 

realizada com 30 professores do ensino superior dos cursos de 

Licenciatura, envolvendo a cultura escolar e suas influências no 

processo de ensino e aprendizagem, tendo a tecnologia como recurso 

metodológico e a formação docente como cerne desse processo 

educacional. 

No capítulo seguinte, Políticas públicas de formação docente 

da educação básica: a segunda licenciatura sob o crivo dos 

dados do censo escolar, as autoras explanam, por meio da pesquisa 

e interpretação de dados, pontos relevantes que envolvem a formação 
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docente de professores da educação básica, enfatizando a oferta dos 

cursos de nível superior bem como a busca docente pelos cursos de 

segunda licenciaturas. 

O sexto capítulo, Professor da educação especial inclusiva: 

refletindo o itinerário de sua formação, aborda ricamente a 

relevância da formação continuada de docentes frente aos desafios 

oriundos da educação inclusiva no que tange o atendimento aos 

estudantes – público alvo da educação especial e inclusiva. Os autores 

discorrem a partir de embasamentos legais e curriculares, enfatizando 

a abordagem sob o olhar diferenciado e concepções para o corpo e 

para a deficiência. 

No capítulo posterior são abordados aspectos que construíram o 

profissional Pedagogo sob o olhar histórico dos cursos de graduação de 

Licenciatura em Pedagogia, no Brasil. Os autores vão além, 

discorrendo no texto O novo perfil do professor pedagogo frente 

à base nacional comum curricular: um diálogo urgente, o perfil 

do novo professor pedagogo, suas possibilidades de atuação e as novas 

diretrizes embasadas na perspectiva curricular educacional para a 

formação de professores. 

O próximo tópico, Práticas nas licenciaturas: contribuições 

do portfólio para o letramento acadêmico, tem como cerne a 

utilização do portfólio como recurso metodológico, o intuito é promover 

o letramento acadêmico dos estudantes no início da graduação. As 

autoras, a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os 

dados demonstrados pelo analfabetismo funcional, discorrem sobre a 

relevância das práticas de leitura e escrita no processo de 

escolarização. 

No capítulo Professor-tutor nos cursos de licenciatura em 

Ead: interlocuções sobre o trabalho docente numa perspectiva 

dialógica, as autoras contemplam a relevância da Educação à 

distância e, sobretudo, da atuação do professor-tutor frente ao curso 
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de Licenciatura em Pedagogia, e ainda, explanam sobre a natureza do 

trabalho docente, a relação da mediação e da possibilidade significativa 

do ensino-aprendizagem dos estudantes dessa modalidade e lócus da 

pesquisa. 

O tópico Formação de professores e a práxis no curso de 

licenciatura em pedagogia, é o décimo primeiro capítulo da obra, 

contém considerações acerca das práticas de formação docente que, 

diretamente se articulam com os sentidos e experiências vivenciados 

pelos estudantes ao longo do curso de Licenciatura em Pedagogia. As 

autoras apresentam uma reflexão a partir da análise curricular e 

interdisciplinar das disciplinas de Metodologia de Ensino de Ciências 

Biológicas e da Natureza, e Metodologia do Ensino de Matemática, 

buscando levar o leitor a compreender a relevância da participação 

discente na construção de saberes e formação acadêmica. 

No próximo capítulo, Formação de professores no século 

XXI: metacognição, metodologias ativas e uso das TIC, as 

autoras discorrem sobre o questionamento ‘Como potencializar a 

capacidade metacognitiva do professor em formação e ativo na escola 

ou universidade, para o desenvolvimento de suas aulas com o uso de 

metodologias ativas e recursos da TIC a fim dele ter ações pedagógicas 

transformadoras?’ articulando os subsídios que respondem a questão, 

permitindo a compreensão e relevância da atuação docente nesse 

processo educacional contemporâneo. 

A obra traz ainda um tema  que considera a possibilidade de 

Utilização de professores como tutores inteligentes para 

criação de ambientes de alta empatia eletrônica com uso de 

tecnologias exponenciais, trata o cenário atual na área educacional 

que, por diversos fatores, sendo um deles a condição pandêmica, exige 

ações eficazes ao atendimento realizado nos ambientes virtuais de 

aprendizagem. O autor articula pontos relevantes, entre eles temos o 

uso da inteligência artificial na busca de atendimentos pontuais e 

significativos aos estudantes, aliando assim tecnologia e educação. 
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O encerramento deste trabalho ocorre com uma visão que oscila entre 

o tradicional e as metodologias ativas na formação de 

professores e estudantes como um corolário que arremata muitas 

das colocações esparsas no texto montadas em um texto fluído e claro. 

Os autores reunidos para essa obra enfatizam temáticas 

relevantes para a formação docente e, de igual modo, promovem a 

aproximação de situações pertinentes ao cenário educacional 

contemporâneo. Ressaltamos que as análises apresentadas sobre os 

capítulos não se caracterizam como direcionamentos sobre o foco de 

cada um deles, podendo, nessa perspectiva, se reconstruírem sob 

outras óticas. Ensejamos a todos os leitores momentos de amplas 

reflexões pertinentes à construção de saberes, de ações práticas e 

metodológicas. 

 

Dinamara Machado 

Gisele Cordeiro 

Kellin Inocêncio 

Elaine Oliveira 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

PREFÁCIO 

 

Vive-se um momento histórico desafiador para o campo 

educacional em decorrência das grandes e significativas 

transformações sociais que ocorrem nas últimas décadas, 

especialmente agora. Isto é, a escola que se tem na 

contemporaneidade resulta de dois momentos históricos que 

ocorreram simultaneamente trazendo assim grandes complexidades à 

prática escolar. De um lado, a escola contemporânea tem como 

fundamento epistemológico a racionalidade moderna, tanto do ponto 

de vista da ciência de onde tem origem o saber praticado na escola 

como meio e como fim e o comportamento das individualidades, ambos 

utilizando-se o preceito da homogeneidade. Por outro lado, na 

contemporaneidade ocorreram importantes transformações, as quais 

produziram visibilidade às diferenças e desigualdades sociais e estas 

se apresentam na escola desafiando o preceito da homogeneidade 

ainda utilizado pelas práticas escolares.  

Isto significa dizer que com o advento da modernidade, o campo 

educacional assumiu para si o papel da preparação das 

individualidades ao convívio social a partir do preceito do racional 

moderno, tanto do ponto de vista do saber, quanto do comportamento 

individual. A partir do debate iluminista e da revolução francesa, 

instituiu-se um pseudomodelo civilizatório a partir do preceito do ser 

racional atribuindo-se às individualidades a responsabilidade do 

emprego do saber racional, assim como do próprio comportamento 

social, a partir da epistemologia da ciência moderna. Sociologicamente 

falando, a partir dos princípios da racionalidade clássica, entendia-se a 

individualidade como sendo produto do sistema social, do modelo 

social institucionalizado, suas regras, valores e normas. Não se 

visualizava o protagonismo das individualidades. A partir deste 

princípio coube à escola o papel da busca pela construção de uma 



 

 

 

homogeneidade tanto do ponto de um fim educacional, quanto do 

ponto de vista do meio da prática pedagógica, com o objetivo de inserir 

as individualidades no sistema social. Neste caso, o preceito 

fundamental seria o da busca de uma homogeneidade calcada nos 

princípios burguês de ser sem visualizar outros segmentos 

sociais.  Porém, aos poucos um novo contexto social se apresenta no 

mundo, com o aparecimento das diferenças e singularidades sociais. O 

Brasil, especialmente nas últimas décadas do século XX aos poucos se 

insere numa dinâmica de globalização, novos processos sociais 

derivam desta dinâmica originando alterações substanciais envolvendo 

a coletividade, determinando o aparecimento de novas práticas sociais, 

novos saberes e novas aprendizagens. Deste contexto de grandes 

transformações tem origem uma nova significação do conceito de 

cidadania, permitindo visualizar-se as diferenças e desigualdades 

sociais as quais se apresentam na escola desafiando a prática escolar 

ainda moldada no preceito da homogeneidade. Trata-se, portanto, de 

um novo momento para a educação especialmente em relação à 

prática escolar. Isto significa dizer que os tempos modernos são 

marcados por uma interminável fase de transição, provocando uma 

constante mutação na ordem social.     

Mas este novo momento passa a ser ainda mais desafiador com 

o recomeço da “normalidade” com a prática escolar após a crise 

sanitária vivenciada. Certamente que o fazer do contexto escolar 

deverá levar em conta, a partir da experiência anterior, que não se 

pode contar com a previsibilidade, tudo pode acontecer e assim, mais 

que nunca necessita-se pensar a formação de professores e a dinâmica 

do contexto da prática escolar considerando-se esta dinâmica do 

mundo social. É neste contexto que se apresenta a importância do 

debate provocado por este livro intitulado “Vozes da Pedagogia III: 

Formação de professores em diferentes cenários”. 

Portanto, a pertinência desta questão da formação de 

professores é indubitável especialmente quando se trata de pensar 



 

 

 

maneiras de estabelecer uma relação efetiva entre educação e 

formação de professores, desafio este que tem ao longo dos tempos 

se imposto às políticas educacionais.  

Na tentativa de delinear os traços das diferentes faces da 

formação docente, a presente obra figura como um verdadeiro 

encadeamento intelectual que coloca em perspectiva duas dimensões: 

os fundamentos da formação de professores e as implicações desses 

fundamentos para a prática escolar, ambos complementados por 

temas que desafiam a escola contemporânea.   

Assim, o debate proposto por este livro chega em boa hora. O 

seu título “Vozes da Pedagogia III: Formação de professores em 

diferentes cenários”, diz tudo, trata-se de discutir uma temática que 

se insere numa realidade em constante mudanças, uma temática que 

envolve diferentes cenários no contexto atual, a formação de 

professores. Trata-se de um grupo de pesquisadoras (es) que se unem 

neste livro na perspectiva de apresentar e debater suas pesquisas. A 

formação de professores se apesenta como temática central 

permeando outras complementares de importância para o tema. 

Assim, a formação de professores é complementada por temas como 

a sua própria epistemologia, a formação continuada, a prática 

pedagógica, a educação básica, análise histórica, a licenciatura em 

pedagogia. Para ampliar o debate, outros temas são expostos em 

discussão como a relação do professor pedagogo e a BNCC, o portfólio 

e o aletramento acadêmico, o professor tutor e a 

musicalização.  Especificamente este livro é composto por uma 

coletânea composta pelos seguintes títulos e seus suas respectivas 

autorias: Fluidez Epistemológica na Formação de Professores: 

quando o excesso chega, de autoria de Márcia Regina Mocelin, 

Dinamara Pereira Machado e Kellin Cristina Melchior Inocêncio; 

Metodologias Ativas na Formação Continuada dos professores 

do curso de licenciatura em pedagogia, de autoria de Gisele do 

Rocio Cordeiro e Mariana Regina Kravisky; Narrativas da vida 



 

 

 

Profissional de professores do semipresencial: o reflexo do 

social e do tempo histórico da formação docente na prática 

pedagógica atual, de autoria de Christiane Kaminski e Cristiane 

Dall´Agnol da Silva Benvenutti; A relação entre a Cultura Escolar e 

o uso das tecnologias na formação continuada dos professores 

do ensino superior, de autoria de Claudia Sebastiana da Silva e 

Vanessa Queirós Alves; Políticas Públicas de Formação Docente 

da Educação Básica: A Segunda Licenciatura sob o crivo dos 

dados do Censo Escolar, de autoria de Waldirene Sawozuk Bellardo 

e Rosemeri do Rocio Dessoti Schier; Professor da Educação 

Especial Inclusiva: Refletindo o Intinerário de sua Formação, de 

autoria de Gustavo Thayllon França Silva e a Paula Yamasaki Sakaguti; 

O Novo Perfil do Professor Pedagogo frente à Base Nacional 

Comum Curricular: um diálogo urgente, de autoria de Marcelo 

Messias Henriques e Viviane Schueda Stacheski; Formação de 

Professores: Análise Histórica e Perspectivas Evidenciadas nos 

documentos referenciais de implementação da Base Nacional 

Comum Curricular, de autoria de Karlla Coelho e Silvana Mendes 

Shuind; Práticas nas Licenciaturas: Contribuições dos Portfólio 

para o Letramento Acadêmico, de autoria de Deisily de Quadros e 

Luciana Carolina Santos Zatera; Professor-Tutor dos Cursos de 

Licenciatura em EaD: Interlocuções sobre o Trabalho Docente 

numa perspectiva dialógica, de autoria de Giselly Otto e Sônia de 

Fátima Radvanskei; Formação de Professores e a Práxis no Curso 

de Licenciatura em Pedagogia, de autoria de Renata Burgo e Iedo 

Alquini; Formação de professores no século XXI: metacognição, 

metodologias ativas e uso das TIC, de autoria de Elaine Oliveira 

Santos e Dinamara Pereira Machado; Utilização de professores 

como tutores inteligentes para criação de ambientes de alta 

empatia eletrônica com uso de tecnologias exponenciais de 

autoria de Antonio Siemsen Munhoz. O décimo-terceiro e último texto 

traz a visão de professores pesquisadores envolvidos com a inovação 



 

 

 

nos processos de ensino e aprendizagem, com um trabalho 

desenvolvido sobre pesquisas relacionadas com a utilização das 

metodologias ativas na formação de professores e estudantes. 

Portanto, “Vozes da Pedagogia III: Formação de professores em 

diferentes cenários” promete trazer novos elementos de análise sobre 

a questão da formação de professores e seus temas relacionados frente 

a este contexto de mudanças e a consequente emergência de 

incertezas e novas perspectivas. Um aspecto importante que 

caracteriza este livro no sentido de contribuir significativamente com a 

discussão do tema debatido diz respeito à pluralidade da análise que 

aparecem no contexto dos diversos textos que compõem o livro. Nesta 

obra, a diversidade do olhar teórico é bem-vinda e considerada 

necessária dada a complexidade da temática do estudo.  

Trata-se de uma obra para ser lida como reflexão que visa levar 

a perceber as múltiplas faces que envolvem a complexidade e as 

particularidades da formação de professores, a prática escolar e o dia 

a dia da escola.   

 

Lindomar Wessler Boneti 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Primavera 2020 
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1 

FLUIDEZ EPISTEMOLÓGICA NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: QUANDO O EXCESSO CEGA! 

 

MÁRCIA REGINA MOCELIN1 

DINAMARA PEREIRA MACHADO2 

KELLIN CRISTINA MELCHIOR INOCÊNCIO3 

 

INTRODUÇÃO – ACENDENDO A LUZ  

 

Nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a 

isto ou não, desejando ou não, torcendo 

positivamente ou indo contra, pela simples razão de 

que, em nosso mundo globalizado, tudo o que 

fazemos (ou deixamos de fazer) tem impacto na vida 

de todo mundo e tudo o que as pessoas fazem (ou se 

privam de fazer) acaba afetando nossas vidas 

(Zygmunt Bauman) 

 

A partir dos célebres ensinamentos do grande sociólogo e filósofo Zygmunt 

Bauman concebemos que o processo educacional mediado pelas tecnologias 

digitais e analógicas nos diferentes níveis e modalidades de ensino passa a 

adquirir dimensões que, se não são totalmente novas, mas que podem agora 

 
1 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9090961981502357 
2 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1435492124601475 
3 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4116705925745064 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=00DFE36C2A3AE444D5C67E0842749AE8
http://lattes.cnpq.br/1435492124601475
http://lattes.cnpq.br/4116705925745064
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serem exploradas considerando as perspectivas teórico-metodológicas 

existentes no presente momento. As relações educativas têm se tornado 

multidirecionadas e dinâmicas, possibilitando a todos os envolvidos fazer parte 

do processo educacional. As mudanças sociais, tecnológicas e epistemológicas 

vivenciadas, impõem a necessidade de uma formação aberta às incertezas, às 

diferenças, às emergências nesta sociedade moderna.  

Esta sociedade em rede considerada moderna e com extrema fluidez 

emergiu na Europa a partir do Século XVIII, possui organização social centrada 

na informação e no capitalismo. Seu estilo propagou mais ou menos pelo mundo 

inteiro, o que provoca mudanças em todos os contextos sociais, nas profissões, 

nas famílias, nos valores, nas atitudes, na construção do conhecimento e nas 

emoções deste ser humano que vive neste contexto social. Enquanto 

pesquisadoras assumimos que as descontinuidades sociais provocam também 

mudanças na formação dos alunos que se tornam profissionais nesta sociedade. 

A pesquisa Fluidez epistemológica na formação de professores; quando o 

excesso cega foi estruturada em três momentos distintos, sendo eles: primeiro 

revisão das tendências educacionais que estão previstas na legislação 

educacional; no segundo momento estabelece comparações das correntes 

epistemológicas adotadas de ordem governamental e  da proposta evidenciadas 

nos projetos pedagógicos dos cursos.   

 

DESENVOLVIMENTO – MUITOS FECHOS DE LUZ  

 

A legislação educacional recente no Brasil tem sido marcada pelo 

estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), são normas gerais 

que instituições de ensino superior êem para seguir e desenvolver os projetos 

pedagógicos e ações dos cursos.  

No Brasil, as instituições superiores dependendo de sua estrutura 

administrativa, acadêmica e pedagógica gozam de distintos níveis de autonomia, 
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conforme esclarecemos de forma breve: as faculdades somente podem realizar 

oferta de cursos após receberem visita de representante do Ministério da 

Educação, que autorizam funcionamento daquele curso. As Universidades e 

Centros Universitários a partir de sua autonomia podem lançar cursos, e apenas 

passam pelo processo de reconhecimento de curso. Ainda, como diferencial, 

aqueles cursos, indiferente se em faculdades ou universidades/centro 

universitários, conseguirem obter resultados acima de 4 (quatro) no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) não precisam passar por 

renovação de reconhecimento de curso. Estas políticas públicas na percepção 

das pesquisadoras representam um Estado Nação que optou pela privatização 

do ensino e necessitou estabelecer marcos reguladores de qualidade e 

padronização.  

As DCNs foram estabelecidas a partir do texto base o Parecer CNE/CP 

02/2015, aprovado pelo Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), em 9 de junho de 2015, e homologado pelo MEC em 24 de junho de 

2015.  

Como objeto de discussão de mais de uma década no Conselho Nacional 

de Educação, as DCNs emergiram de diferentes concepções em disputas de 

campo de estudo, pesquisas e outros marcos legais. Situa que ainda as DCNs 

tinham como elemento primordial o Plano Nacional de Educação e os princípios 

de equidade, qualidade e metas que deveriam ser atingidos dentro de 

determinado período histórico. A ideia central das DCNs, desde sua gênese, foi 

de garantir maior organicidade didática e pedagógica para formação inicial e 

continuada de professores. Posterior ao debate inicial foi instituído DCNs para 

distintas carreiras, indiferente da docência. 

As diretrizes curriculares apontam para formação docente generalista no 

curso Pedagogia, diferente nos momentos anteriores em que os cursos de 

licenciatura tinham habilitação específica. No momento atual tratamos da 

formação para docência e gestão desde a educação infantil até educação 

profissional, como podemos observar no preconizado pelas diretrizes: 
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Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à 

formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 

modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de 

serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL-MEC, 2006). 

 

Esta forma de direcionar a formação de docentes da Educação Básica 

possibilita que as instituições de ensino adotem premissas epistemológicas 

também generalistas, que almejam formar profissional multifacetado, que 

reconheça cientificamente cada fase da Educação Básica, e ainda consiga 

agregar práticas pedagógicas coerentes com os níveis e os atores educacionais 

que serão formados.  

O discurso das DCNs e outros documentos, depositam na educação toda 

responsabilidade social, recobre-se de otimismo pedagógico, apesar de 

reconhecermos que o período escolar apesar de amplo, em média ficamos entre 

17 anos entre Educação Básica e Superior, nossa vida é permeada por outros 

fatores (familiares, econômicos, cognitivos, afetivos,...) e, que, por 

consequência,  ajudam na formação proposta da missão. Queremos crer que o 

discurso habitual, esteja recoberto da filosofia freiriana, que nos últimos anos 

ganha espaço nos corredores escolares, em que o ser humano possui espaço 

para dialogicidade, e a partir da mesma reconstrói o mundo, modificando-o 

continuamente de acordo com seu período histórico e com os princípios 

democráticos. Nas palavras de Freire “(...) A existência humana, não pode ser 

muda, silenciosa, nem tão pouco nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 

verdadeiras, com que os homens transformam o mundo” (1987, p.78). 

Como exposto anteriormente esta pesquisa é considerada qualitativa 

exploratória com análise de conteúdo clássica a partir dos textos das tendências 

pedagógicas evidenciadas no projeto pedagógico do curso com quadro categorial 

que emergiu das palavras chaves e sinônimos classificados na análise 

documental e que apresentam incidência de recorrência. Nas palavras de 

Chizzotti (2011, p. 58) 
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(...) os pesquisadores que optaram pela pesquisa qualitativa, ao se 

Decidirem pela descoberta de novas vias investigativas, não pretenderam 

nem pretendem furtar-se ao rigor e à objetividade, mas reconhecem que 

a experiência humana não pode ser confinada aos métodos nomotéticos 

de analisá-la e descrevê-la.  

 

Assim, o procedimento de pesquisa teve caráter sistemático, pois as 

pesquisadoras tinham direcionado o que procurar e o que carece de importância 

em determinada situação; deve ser objetivo, reconhecer possíveis erros e 

eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe. Os dados são constituídos pela 

pesquisa documental na legislação para formação de professores em EAD, do 

projeto político pedagógico, e também da pesquisa teórica, estabelecida a partir 

de autores que discutem as temáticas competências, dos quatro pilares da 

educação, de inovação, de interdisciplinaridade, de atividades loco regional e de 

andragogia.  

Os dados coletados a partir da pesquisa documental e da pesquisa 

bibliográfica foram analisados a partir da triangulação das categorias analíticas 

e empíricas, conforme preconizado por Bardin (1977) em busca de assegurar 

uma compreensão do objeto de estudo e sua complexidade. 

Os dados coletados durante o processo de pesquisa documental foram 

analisados a partir dos pressupostos da análise de conteúdo com base em Bardin 

(1977). Optamos em adotar os encaminhamentos da análise de conteúdo4, por 

reconhecer este caminho científico de depuração de dados.   

A análise de conteúdo pode ser entendida como uma técnica que parte de 

repetição de palavras-chave, léxicos, termos específicos, temas e subtemas, que 

de acordo com sua constância constituem categorias de análise. As categorias 

que emergiram análise foram as seguintes: competências, dos quatro pilares da 

educação, de inovação, de interdisciplinaridade, de atividades loco regional, de 

 
4 A pesquisa de mestrado optou pela análise de conteúdo, visto que sua origem na graduação está eminentemente 
ligada ao curso de Letras. 
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andragogia, que são discutidas no decorrer do texto para embasar análise ao 

término deste momento. 

Ao adentrarmos na leitura das DCNs e aplicar análise de conteúdo nos 

textos que norteiam os cursos de licenciatura pesquisados encontramos as 

seguintes correntes epistemológicas direcionando os conteúdos e inclusive 

selecionando-os e agregando-os por tipo, sendo eles: competências que é 

composta pelas temáticas:  conhecimentos, habilidades, atitudes.  Também é 

discurso recorrente o uso dos quatro pilares da educação, de inovação, de 

interdisciplinaridade, de atividades loco regional, de andragogia.  

Compreendemos que os pressupostos pedagógicos buscam configurar e 

reconfigurar abordagens epistemológicas a fim de construir a partir das diversas 

tendências metodológicas e psicológicas novas formas de conduzir o processo 

de ensino e aprendizagem, de ser e agir do aluno adulto com o desenvolvimento 

de competências.  

Acreditamos que a optar-se em desenvolver competências e diante do 

leque de teorias que fundamentam o processo educacional selecionamos o 

fractal teórico de alguns autores e consideramos que o desenvolvimento de 

competências, acontece mediante um fluxo de ensino e aprendizagem mapeados 

de forma organizada, que respeita o estilo de aprendizagem de cada aluno, com 

personalização da aprendizagem  e que perpassa por Conhecimento, 

Habilidades, Atitudes e é nessa perspectiva que o conceito de competências é 

estruturado.   

Como aventado anteriormente iremos apenas revisitar brevemente os 

conceitos epistemológicos , pois os mesmos foram construídos historicamente e 

o desafio paradigmático de compreender o conceito amplo de competências que 

é talhada a partir das  teorias de McClelland, Jean Piaget, Albert Bandura,  Antoni 

Zabala, Philipe Perrenoud, Reg Revans, Levi Vygotsky,   Lewis Goldberg, Robert 

R. McCrae, ,  Paul T. Costa, Jerry Wiggins Oliver John, Clayton M. Christensen, 
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Robert Gagné,  Peter Senge,  Malcolm Knowles, exigiria uma pesquisa de 

mapeamento somente acerca do conceito construído na área educação.  

Compreendemos competências a partir do conjunto de conhecimentos, 

habilidades, atitudes (isto é, de capacidades humanas construídas 

epistemologicamente e culturalmente), que justificam alto desempenho do ator 

social frente aos desafios da sociedade e que estão fundamentados na 

inteligência e personalidade das pessoas, que são desenvolvidas de forma 

individual e coletiva. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os 

conhecimentos, habilidades, atitudes, mediados por seus valores sociais e pela 

emoção para aplicação num determinado contexto.  

A formação de competência coaduna com os quatro pilares da educação, 

a saber: Aprender a Aprender – Aprender a Fazer – Aprender a Conviver – 

Aprender a Ser, pois concebemos que formação de competências conduz para o 

desenvolvimento integral do SER HUMANO em todas as suas capacidades 

cognitivas, emocionais e físicas, e que utiliza os diferentes recursos tecnológicos 

como meio para constante evolução. Os quatro pilares da educação foram 

premissas convencionadas a partir da Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, realizada na Tailândia, em 1990.  

A denominada competência é constituída a partir da disposição dos 

conteúdos, das tecnologias digitais e analógicas, do aprendizado prático, do 

convívio em rede, do relacionamento para solução de casos em pequenas 

equipes, da colaboração pelo autoconhecimento, dos projetos de intervenção na 

realidade local, da autogestão do seu processo de aprendizagem. Da forma posta 

desenvolve no aluno aprendente todos os elementos de sua composição, a fim 

de garantir que ele consiga a equidade social , econômica e emocional.  

A seguir estabelecemos caracterização dos elementos chaves para o 

desenvolvimento de competências:  
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• CONHECIMENTOS: o conhecimento pode ser adquirido por meio de 

recursos tecnológicos e analógicos, em grupo ou individual, de forma 

presencial e a distância, partindo da concepção que o aluno adulto 

aprendente, escolhe fazer rupturas cognitivas em prol de avançar no 

reconhecimento de novos cenários conceituais dos assuntos que 

permeiam sua futura profissão e a vida em sociedade. 

• HABILIDADES: a habilidade diz respeito ao processo de reconhecer 

como as atividades devem ser realizadas na prática, ou seja, a forma 

manipulativa para o desenvolvimento de cada ação. Esta capacidade 

é adquirida essencialmente de forma prática, com técnica, com 

fluxos, processos e procedimentos, com uso de diversos recursos e 

atividades interdisciplinares. 

• ATITUDES: a atitude consiste na concretização de determinada 

habilidade ou conjunto de habilidades provenientes do conhecimento 

adquirido anteriormente. A atitude é uma disposição que sofre 

influências de outros fatores.  

• Da mesma forma que identificamos o uso corrente de competências 

na área educacional, outra tendência que se encontra em plena 

expansão é o uso de metodologias ativas.  

 

Conhecer abordagens metodológicas é estratégico para o desenvolvimento 

do processo de ensino aprendizagem quando se constata que o aluno adulto 

aprendente é o foco, pois numa mesma sala de aula (digital ou analógica) 

encontramos características peculiares e distintas, de seres humanos em 

amadurecimento cognitivo, físico e emocional, além deste entendimento existe 

diferentes tipos de inteligência, estilos de aprendizagem e a chegada  na 

universidade das novas gerações que nasceram conectadas.  

Na conjuntura atual as metodologias ativas tendem ser uma das 

abordagens metodológicas que conduzem para aprendizagem experimental, 

com o objetivo de personalizar o ensino com utilização de várias outras técnicas, 
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em que o aluno adulto torna-se protagonista do seu processo de aprendizagem 

e o professor um mediador, aproximando com situações provocativas a teoria 

da prática. As técnicas para composição de metodologias ativas são diversas, 

tais como:  aprendizagem baseada em problemas (PBL), aprendizagem baseada 

em times (TBL), aprendizagem por pares, estudo de caso (EC), projetos, 

portfólio, laboratório rotacional, teatro, sala de aula invertida, ensino híbrido e 

tantas outras, que almejam ressignificar o papel docente e discente no processo 

de ensino e aprendizagem.   

Quando se adota como premissa pedagógica o uso de metodologias ativas, 

e o aluno passa de coadjuvante para protagonista, concebe-se que esta adoção 

é calcada em projeto de desenvolvimento para autonomia do aluno.  

A cultura escolar constitui-se até determinado momento com um aluno 

passivo e receptivo, e quando do uso das metodologias ativas o aluno deve em 

parceria com os demais membros da comunidade acadêmica perceber e 

construir seu caminho de participação e autonomia, por meio de atividades 

devidamente organizadas e planejadas pelo docente. Adotar como pressuposto 

pedagógico para o desenvolvimento das metodologias ativas requer: 

 

● Mapeamento dos conteúdos e vinculação de estratégias pedagógicas 

adequadas; 

● Ressignificação do papel do docente e do aluno; 

● Utilização de tecnologias (analógicas e digitais) para promover 

interação entre os alunos; 

● Realização de atividades práticas com os alunos; 

● Desenvolvimento de projeto participativo entre alunos e professores; 

● Compreensão dos novos espaços de aprendizagem.  

 

 Como pressuposto pedagógico, as metodologias ativas objetivam 

estimular a autoaprendizagem e a curiosidade do aluno adulto aprendente para 
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pesquisar, refletir e analisar perspectivas para tomar decisões neste mundo 

globalizado e competitivo. Ao conceber o processo de ensino aprendizagem com 

metodologias ativas atende-se também um dos pilares da educação que consiste 

em Aprender a Conhecer. Configurando para este aluno adulto aprendente que 

o processo de aprendizagem se estende para todas as faixas geracionais, pois 

sempre surgirão novos conhecimentos, novas profissões, novos espaços serem 

explorados, e que a finalidade do processo educacional consiste justamente em 

o prazer de conhecer novas fontes, de conhecer outros paradigmas e descobrir 

outros caminhos para os antes trilhados.   

Na mesma perspectiva, os discursos educacionais nos documentos oficiais 

têm avançado e abordado a andragogia que  consiste na arte ou ciência de 

ajudar os alunos adultos  a aprender, respeitando os  aspectos psicológicos, 

biológicos, sociais e emocionais. Na andragogia a aprendizagem é resultado do 

compartilhamento da responsabilidade de professores e alunos adultos. Esta 

relação de adultos é organizada com atividades para o desenvolvimento da 

autonomia e com a seleção de temáticas pertinentes para aprendizagem daquele 

aluno adulto, portanto o contexto e as práticas são premissas essenciais.  

O processo pedagógico andragógico consiste em: 

 

● Planejar atividades para conduzir o aluno para autoaprendizagem e 

autodirecionamento;  

● Esclarecer o “porquê” de certos conteúdos e aprendizagens para o 

desenvolvimento competências para determinada profissão; 

● Realizar atividades práticas em que possam aprender pela vivência; 

● Respeitar o contexto e a bagagem das experiências vivenciadas de 

forma individual e coletiva. 
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A andragogia é concebida também com aprendizagem facilitada, por ser 

desenvolvida a partir da participação efetiva do aluno e da miríade de 

conhecimento adquirido em outros cenários educativos, tanto formal quanto 

informal. Na andragogia concebe-se momentos de interação recíproca, de 

explanação de conteúdos que conduzem para reflexão, da realização de 

atividades práticas e contextualizadas. Com o desenvolvimento de um modelo 

consciente de educação andragógico explicita-se um contínuo de pedagógico- 

andragógico,  que alguns momentos difere e aproxima da pedagogia, pois cada 

aluno adulto aprendente está num estágio de amadurecimento cognitivo.  

Na andragogia concebem-se três estágios de desenvolvimento cognitivo, 

sendo eles:  

 

Estágios de desenvolvimento cognitivo. Fonte: as autoras 

 

Na andragogia existe uma participação ativa dos alunos, indiferente do 

estágio cognitivo, favorecendo o desenvolvimento de uma organização curricular 

flexível, visando atender às especificidades de cada adulto, gerando 
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personalização do processo de aprendizagem do aluno adulto aprendente. A 

ênfase da andragogia está na flexibilidade, no diálogo, no conforto da escolha, 

no respeito, que o ajudam a construir sua autonomia e, por consequência, 

autogestão da sua aprendizagem, oriunda da segurança trilhada e confiante para 

aprender a ser. 

Como exposto anteriormente a temática inovação também faz parte dos 

documentos oficiais e principalmente dos discursos dos profissionais da 

educação. Concebemos que inovar pressupõe romper com linhas paradigmáticas 

e que exige tempo e espaço de profissionais envolvidos com intencionalidade 

para mudar o status quo existente. Assim, tem caráter histórico social. A 

inovação é um produto (intelectual, físico, tecnológico) que para constituir-se 

precisa de intervenções sistemáticas, ou seja, precisa de continuidade de ações, 

para conseguir sua intencionalidade ora planejada. A intencionalidade é a mola 

motriz nas mudanças de atitudes, valores e culturas. Práticas, estas, que afetam 

os pontos chaves e constitutivos da organização onde ocorre, com a participação 

de todos os atores institucionais, por meio de negociações e comunicação 

operativa, abrangendo conjunto de fatores cuidadosamente planejados e 

integrados. 

O tema inovação como incorporado é planejado, consistente e realizado 

de forma democrática e com intencionalidade. Assim concebemos que inovação 

não é sinônimo de descoberta, mas que inovar é correr riscos, é planejar, é agir 

de forma linear e sistêmica, é possuir entendimento político, social, econômico, 

emocional e antropológico acerca do tema, do momento histórico, dos sujeitos 

envolvidos, do trabalho coletivo. Ainda, surge da necessidade de realização de 

atos e fatos que podem alterar a ordem social daquelas comunidades que 

possuem o mesmo objetivo. 

Da odisseia dos autores que discutem inovação recolhemos o que a partir 

do registro do conhecimento consideramos itens que podem sugerir se 

determinado projeto é de fato uma inovação educacional, sendo eles: 
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diagnóstico, intencionalidade, atores educacionais, pertencimento, currículo, 

formação, relação dialética e gestão. 

Perceber e analisar o ambiente do ensino superior é uma tarefa instigante, 

visto que fomos  moldados culturamente para compreender a escola e seus 

processos como uma coisa complexa e finita, com suas práticas prescritas, mas 

de vez em quando o ator educacional (gestor – professor – administrador – pais 

– órgãos reguladores) concentra seu olhar e sua atenção, proporcionando uma 

consciência do momento vivido, ou melhor, uma percepção daquele ambiente, 

com suas nuances, suas mazelas e sua representação social.  

Inovação educacional pressupõe, portanto, tomar partido, reconhecer o 

momento histórico das instituições, de suas necessidades, da vontade de trilhar 

caminhos compatíveis com realidade contemporânea daqueles sujeitos que 

convivem a partir de pressupostos epistemológicos. Refletir acerca de inovação 

educacional requer perceber que as ações dos sujeitos são reflexos das vivências 

individuais e coletivas, dos momentos em que foram impulsionados a repensar 

as ações cotidianas que já não atendiam com precisão as demandas daquele 

momento histórico.  

A partir das premissas o processo de inovação tonar-se inerente ao ensino 

e aprendizagem com os seguintes elementos: 

 

● Processos de interação com ressignificação dos atores educacionais; 

● Uso de tecnologias digitais e analógicas; 

● Desenvolvimento de novos caminhos para o ensino e aprendizagem; 

● Respeito à diversidade dos atores educacionais. 

 

A interdisciplinaridade é a capacidade de realizar interação entre 

disciplinas aparentemente distintas. Esta aproximação em reciprocidade de 

maneira complementar, suplementar ou de continuidade, possibilita formação 

de um conhecimento crítico-reflexivo entre o estabelecimento de elos 
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conceituais, procedimentais e atitudinais que superam à fragmentação do 

conteúdo, o que gera uma compreensão sistêmica da realidade.  

A interdisciplinaridade é uma abordagem metodológica que integra 

conceitos, teorias e fórmulas na tentativa de compreender o objeto de estudo 

como um fenômeno sistêmico. 

A partir da efetivação da interdisciplinaridade professor e aluno adulto 

aprendente assumem uma nova postura com atitude endógena que transforma 

o como fazer educação. Este envolve desde o planejamento das temáticas até o 

sistema de avaliação, além de o como construir a aprendizagem, que consiste 

em agrupar conhecimento em vista de responder ao problema globalizante.  

Atuar de forma interdisciplinar consiste em agrupar peças para responder à 

realidade complexa que pode ser construída a partir de vários conceitos e com 

soluções diversas.  

Com o excesso de caminhos epistemológicos percebemos que o projeto 

político pedagógico com curso de Pedagogia pesquisado, continua no objetivo 

geral e específicos se comprometendo em formar profissionais que atendam aos 

anseios da sociedade atual, que consigam perceber que suas formações devem 

acontecer ao longo da vida, já que suas atuações podem acontecer em 

ambientes formais de educação e informais, como podemos observar abaixo: 

  

Desenvolver as competências necessárias à formação do profissional da 

educação comprometido com a realidade brasileira e com o processo de 

transformação social, possibilitando ao discente o aprimoramento 

contínuo para atuar de forma dinâmica nas diferentes dimensões do 

trabalho pedagógico, nas várias esferas educacionais – escola ou outros 

ambientes educativos - para que na compreensão crítica da realidade 

sócio-educacional, intervenha no sentido da efetivação dos princípios 

democráticos e da emancipação humana. (PPC, p.6) 

 

Quando exposto no objetivo geral do curso a atuação do egresso nas várias 

esferas educacionais ou em outros ambientes, se atende plenamente o 

preconizado no Art. 2 das DCNs, pois até o referido momento a instituição não 
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apresentava nenhum indicativo que o egresso, em seu processo de formação, 

teria acesso às dinâmicas de trabalhos educacionais em espaços escolares  não 

formais. 

Entrelaçarmos o discurso filosófico, social e cultural do PPC e das DCNs e 

concluirmos o propósito uníssono, ou seja, que a equipe pedagógica está em 

consonância com as políticas nacionais de formação de professores. Dado que 

nossa profissão se tornou um campo de atuação em que não basta termos a 

transmissão do conhecimento científico atrelado com ações práticas, precisamos 

exercer funções motivacionais, recordarmos os valores universais, lutarmos pela 

preservação do direito daqueles que muitas vezes foram excluídos – social ou 

economicamente. Da forma posta, podemos avançar na análise do currículo 

proposto pelas  DCNs e que devem constar no projeto político pedagógico.  

 

ALGUMAS PALAVRAS – PERSPECTIVAS ALÉM DO STROBOL DE LED 

 

Moldam-se as plantas pela cultura, e os homens pela 

educação. (Rousseau, p.8). 

 

Discutir as correntes epistemológicas e, por consequência, a formação 

inicial de professores na sociedade moderna, requer pensar que este profissional 

convive numa sociedade multifacetada e em processo de mutação constante.  

Ademais, este aluno possui conhecimento anterior, que se apresenta no 

ambiente educacional como os “achismos” nas discussões disciplinares em que 

cada aluno aponta “como era nosso tempo”. Assumimos que antes mesmo do 

término da formação inicial os futuros professores já sabem como é o processo 

de ensino, de muitas formas, pois possuem um conhecimento herdado da 

experiência escolar anterior.  No sentido posto, acreditamos no postulado por 

Freire (1996) que todo referencial teórico terá pouco pragmatismo, caso não 
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seja feita uma análise sobre suas experiências anteriores na escola e enquanto 

profissional. 

Tardif (2002) aponta que temos problemas epistemológicos fundantes na 

formação inicial de professores. Já que o modelo aplicacionista adotado pelas 

instituições consiste na apresentação da teoria, aplicação das teorias nos 

estágios supervisionados e por último quando o aluno /egresso começa sua 

atividade de docência encontra-se sozinho, dotado de conhecimento 

fragmentado das disciplinas.  

O exercício da nossa profissão também está permeado por ações de 

motivação com os nossos alunos e demais membros da comunidade, por 

enfrentamento em lutas contra exclusão daqueles que tiveram seus direitos 

negados, apesar de termos pouca formação e infraestrutura para realizar a 

inclusão, na participação em eventos para arrecadação de verbas para 

manutenção do ambiente escolar (festas juninas – julinas - rifas e etc). Assim, 

reconhecer apenas especificidades dos conteúdos se apresenta como um dos 

pilares da nossa profissão. Coadunamos com Tozetto (2013, p.31) “O saber do 

professor se dá de duas maneiras: através da aquisição do conhecimento 

científico e na prática docente.” 

Aqui coadunamos novamente Freire (2011), que enquanto educadores 

devemos nos recusar a “domesticação” e que nossa tarefa está amparada no 

conceito da comunicação e não ao de extensão. Assim não somos meros 

reprodutores de técnicas, ou ainda, Apple (2002), que a escola e nossa tarefa é 

entendida como um aparato tanto produtivo como  reprodutivo, e não se trata 

de uma visão romântica dos profissionais que atuam na formação de 

professores, mas uma percepção de que não podemos aceita a metáfora da 

reprodução para os professores com experiência. Severino (2009), também 

aponta que a formação não deve estar baseada na racionalidade técnica, mas 

na capacidade de decidir. 
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Quando de forma livre utilizamos no decorrer desse texto “Acedendo as 

luzes” – “Muitos fechos de luz” – “Perspectivas além do strobol de led” foi para 

demarcar que na formação de professores existem muitos caminhos para serem 

percorridos, e que fazer gestão e compreender a intencionalidade posta nos 

currículos pressupõe empoderar-se de um compromisso social que ultrapassa 

apenas o período de uma graduação. E que mesmo existindo várias correntes 

epistemológicas e tendências educacionais não podemos nos cegar diante da 

função da escola e do professor na sociedade moderna.  
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2 

METODOLOGIAS ATIVAS NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DOS PROFESSORES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

GISELE DO ROCIO CORDEIRO5 

MARIANE REGINA KRAVISKI6 

 

INTRODUÇÃO 

 

Professores em atuação precisam buscar, constantemente, o permanente 

processo de sua formação continuada, a partir de estudos, reflexões e 

aprimoramento dos fundamentos teóricos, práticos e metodológicos que 

permeiam as práticas pedagógicas em sala de aula. Posto isso, este capítulo tem 

como finalidade a de apresentar uma síntese dos fatores que contribuem para a 

transformação da prática pedagógica de docentes do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, de modo que sejam parceiros ativos de sua própria aprendizagem. 

Para que esta síntese seja apresentada, relacionamos esta proposição com a 

oferta de um curso de extensão em formação continuada, que foi ofertado aos 

docentes do referido curso, na mesma Instituição de Educação Superior, 

 
5 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5459185460273090 
6 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6750289274649232 

http://lattes.cnpq.br/5459185460273090
http://lattes.cnpq.br/6750289274649232
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intitulado “Formar-se para formar: metodologia semipresencial, ensino híbrido 

e metodologias ativas”.  

Esse curso foi ofertado na dita instituição pela crença de que as 

metodologias inovadoras podem contribuir significativamente na formação de 

professores e por acreditar que o professor universitário primordialmente 

demanda de novas formas de ensinar. Alcançar, assim, formas diferenciadas 

para que nosso aluno, que também será um futuro professor, perceba os 

variados métodos de ensinar e aprender, que tenha maior engajamento e 

motivação nos processos de ensino e aprendizagem e que realize estas 

atividades com propriedade e diversidade em sua metodologia. 

Para melhor reflexão sobre o tema, dividimos esse capítulo em três partes. 

Primeiramente, tratamos teoricamente da formação continuada de professores 

da educação superior; no segundo momento, abordamos a aplicabilidade de 

metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem e sua utilização em 

cursos da educação superior; e, para finalizar, apresentamos uma discussão 

acerca da análise dos dados obtidos da investigação realizada com os 

professores que participaram do curso de extensão, provenientes da aplicação 

de um questionário elaborado para esta pesquisa. Pudemos compreender, 

através dos resultados postos, que ficou evidenciado que avançamos para uma 

mudança na prática pedagógica dos professores que participaram do curso de 

formação continuada e, que logo após, estiveram em sala de aula com os alunos 

do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Discutir acerca de formação de professores provoca uma reflexão sobre a 

importância da formação continuada de professores atuantes na educação 

superior. Torna-se necessário iniciar essa reflexão pelo o que entendemos aqui 

como formação continuada. 
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Conforme Guedes et al.7 o conceito de formação continuada precisa 

retomar o significado de formação humana. A formação humana do professor 

implica na construção de um novo humanismo, atento à dimensão do cuidado 

de si e do outro. O humano carece de cuidado que não se reduz à dimensão 

intelectual e laborativa, mas também psicológica, inter-relacional, ética, 

emocional, artística, espiritual etc.   

A importância e o reconhecimento da necessidade da formação continuada 

dos professores são defendidos por vários autores, entre eles podemos citar 

Nóvoa (1995), Imbernón (2016), Mizukami (2002), Gatti (2008), Freire (1996), 

entre outros. 

Para Mizukami8:  

 

A Formação continuada busca novos caminhos de desenvolvimento, 

deixando de ser reciclagem, como preconizava o modelo clássico, para 

tratar de problemas educacionais por meio de um trabalho de 

reflexividade sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente 

(re)construção da identidade docente. 

 

Imbernón9 afirma que para se reconstruir uma nova forma de pensar a 

profissão docente é necessária uma cultura que desenvolva um novo processo 

da formação inicial e continuada. O contexto de trabalho do professor não é mais 

simples e padronizado. Vivemos uma realidade em que a profissão-docente é 

complexa e diversificada. Não somente se tem a tarefa de transmitir o 

conhecimento acadêmico ou a tentativa de modificar o senso comum em 

conhecimento acadêmico, afirma Kraviski10.  

 
7 GUEDES et al, Edson Carvalho. Formação continuada de professores(as): marco legal, conceitos e significados. 
Disponível em: <http://www.coipesu.com.br/upload/trabalhos/2015/8/formacao-continuada-de-professores-as-
marco-legal-conceitos-e-significados.pdf> Acessado em 30 de março de 2018. p.13 
8 MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti et al. Escola e aprendizagem da docência: processos de investigação e 
formação. São Carlos: EdUFSCar, 2002. p. 28 
9 IMBERNÓN, Francisco. Qualidade do ensino e formação do professorado: uma mudança necessária. São Paulo: 
Cortez, 2016, p. 124. 
10 KRAVISKI, Mariane R. Formar-se para formar: formação continuada de professores da educação superior — em 
serviço — em metodologias ativas e ensino híbrido. 120 f.  Dissertação (Mestrado em Educação e Novas Tecnologias) 
– Centro Universitário Internacional UNINTER, Curitiba, 2019. 
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Para Vieira11 (2013, p. 5) “na educação continuada o saber está 

concentrado no professor e na transmissão de conhecimentos levando à 

insuficiência dos saberes fragmentados – compartilhados por disciplinas, 

isolados e hiper-especializados e aos programas verticalizados”.  Na educação 

permanente, o saber está nos sujeitos, educandos e educadores, atores ativos 

da formação, que atuam com vistas à uma ação transformadora através do 

exercício de trabalho coletivo para aprender, para trocar, para reinvestir o antigo 

com o melhor que há no novo.  Sujeitos em constante e permanente troca e 

produção de “saberes” e “fazeres” diante das realidades de trabalho.  

Professores que se preocupam com sua formação e que atuam na 

formação de futuros professores, estão investindo na qualidade do ensino, 

visando o aperfeiçoamento próprio e podendo transmitir o que foi adquirido, 

assim, na formação inicial de seus alunos. Nóvoa, em entrevista, ratifica quando 

diz que: 

 

O aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se 

concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, 

e a escola, como lugar de crescimento profissional permanente. Sem 

perder de vista que estamos passando de uma lógica que separava os 

diferentes tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para 

outra que percebe esse desenvolvimento como um processo. Aliás, é 

assim que deve ser mesmo. A formação é um ciclo que abrange a 

experiência do docente como aluno (educação de base), como aluno-

mestre (graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como 

iniciante (nos primeiros anos da profissão) e como titular (formação 

continuada). Esses momentos só serão formadores se forem objeto de 

um esforço de reflexão permanente (NÓVOA12). 

 

A formação de qualidade dos docentes deve ser vista em um amplo quadro 

de complementação às tradicionais disciplinas pedagógicas e que inclui, entre 

outros, um razoável conhecimento de uso do computador, das redes e de demais 

 
11 VIEIRA, Alcione Gonçalves Ribeiro.  Educação permanente: (re) vendo conceitos. ECS, Sinop/MT, v.3, n.2, p. 179-
193, jul./dez. 2013. 
12 NOVOA, Antonio. Antonio Nóvoa: "professor se forma na escola". Nova Escola. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/179/entrevista-formacao-antonio-novoa>. Acesso em: 13 abr. 2019. 
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suportes midiáticos [...] em variadas e diferenciadas atividades de 

aprendizagem. É preciso saber utilizá-los adequadamente. Identificar quais as 

melhores maneiras de usar as tecnologias para abordar um determinado tema 

ou projeto específico ou refletir sobre eles, de maneira a aliar as especificidades 

do “suporte” pedagógico [...] ao objetivo maior da qualidade de aprendizagem 

dos alunos (KENSKI13). 

Como uma forma de contínuo aprimoramento da prática pedagógica, o 

docente requer a busca de novas metodologias de ensino que proponham a 

reflexão, a pesquisa e a investigação sobre pressupostos teóricos e práticos das 

abordagens do ensino e da aprendizagem. E a formação continuada vem de 

encontro a essa necessidade, proporcionando oportunidades de crescimento de 

novas teorias e práticas, aliadas às novas tendências da educação, mediadas 

pelas tecnologias e metodologias ativas. 

Novamente, Nóvoa confirma estas novas exigências quando diz que, 

 

A preocupação com a pessoa do professor é central na reflexão 

educacional e pedagógica. Sabemos que a formação depende do trabalho 

de cada um. Sabemos também que mais importante do que formar é 

formar-se; que todo o conhecimento é autoconhecimento e que toda a 

formação é autoformação. Por isso, a prática pedagógica inclui o 

indivíduo, com suas singularidades e afetos (NÓVOA14). 

 

“Professores precisam formar-se para formar, pois a profissão professor 

requer outras habilidades e competências além das adquiridas em sua formação 

inicial, apreendidas na teoria, na didática e no currículo, mas, para que sejam 

perpetradas, a busca por sua formação precisa ser contínua” (KRAVISKI15). 

 

 
13 KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2008. 
14 NOVOA, op. cit., p. 1. 
15 KRAVISKI, Mariane R. Formar-se para formar: formação continuada de professores da educação superior — em 
serviço — em metodologias ativas e ensino híbrido. 120 f.  UNINTER, Curitiba, 2019. 
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APLICABILIDADE DAS METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

Behrens16 salienta que o professor deverá ultrapassar seu papel 

autoritário, de dono da verdade, para se tornar um investigador, um pesquisador 

do conhecimento crítico e reflexivo. Nesta visão, o professor deve mudar o foco 

do ensinar como reprodução do conhecimento e passar a preocupar-se com o 

aprender e, em especial, com o “aprender a aprender”. Dessa forma, abre 

caminhos coletivos de busca para a produção do seu conhecimento e do 

conhecimento do aluno. 

O desafio da educação superior é instrumentalizar o aluno para um 

processo de educação que o torne um pesquisador. Portanto, a produção do 

conhecimento precisa de ações que levem o professor e o aluno a buscarem 

processos de investigação e pesquisa. Para isto, os professores e alunos 

precisam aprender como acessar a informação, onde buscá-la e o que fazer com 

ela. 

Daí a necessidade de uma prática pedagógica diferenciada, uma prática 

baseada em metodologias ativas, instrumentalizada por tecnologias inovadoras. 

Segundo Behrens17, este tipo de prática trará para a Universidade uma produção 

de conhecimento relevante que propicia a formação de um cidadão crítico e 

consciente de suas responsabilidades. 

As metodologias ativas estão presentes nesta ação quando, segundo 

Bacich e Moran18, englobam “uma concepção do processo de ensino e 

aprendizagem que considera a participação efetiva dos alunos na construção de 

sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas quais eles podem ser 

 
16 BEHRENS, Marilda Ap. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba: Champagnat, 2000. p. 71. 
17 Idem, 2000. P. 127 
18 BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018. 
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envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio ritmo, 

tempo e estilo”. 

Este processo inovador instiga a todos, professores e alunos, a buscar uma 

nova postura, um relacionamento mais próximo e constante que transponha as 

paredes da sala de aula. A nova organização didática e pedagógica que atende 

aos pressupostos deste enfoque, enfatiza os processos do aprender do aluno. 

Com essa visão, no início do Século XXI, são exigidos novos caminhos para a 

educação e a busca de referenciais teórico-práticos que subsidiem metodologias 

inovadoras na prática pedagógica dos professores.  

A prática docente com visão inovadora precisa contemplar o espírito crítico 

frente à realidade circundante e com preparo para atuar como profissional ético 

e cidadão consciente, que tem como missão maior a busca da transformação da 

sociedade. Os professores que atuam nos diversos níveis de ensino, 

especialmente os professores da Educação Superior, precisam ser profissionais 

reflexivos sobre suas próprias ações pedagógicas. Esse processo de reflexão 

ajudará na condução de um novo posicionamento quanto à metodologia a ser 

percorrida.  

Professores e alunos, na realidade, precisam ultrapassar a reprodução do 

conhecimento, bem como as metodologias mecanicistas e fragmentadas, 

utilizadas ainda no processo de ensino, para que, juntos, possam produzir um 

conhecimento mais significativo. Preferencialmente, devem almejar a efetivação 

do trabalho inovador e coletivo. Para superar a fragmentação e a reprodução do 

conhecimento, o professor precisa ser desafiado a ter condições de levar avante 

a tarefa de ensinar.  

Em consequência do novo paradigma educacional, a escola precisa 

oferecer um ambiente significativo, um lugar rico em recursos e atividades 

educativas que conduzam à aprendizagem efetiva. Deve transformar-se num 

local onde os alunos possam construir seus conhecimentos segundo os estilos 

individuais de aprendizagem que atendam aos diferentes tipos de inteligências 
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múltiplas19. Para isso, necessita ter um currículo que reconheça o valor de outras 

formas de inteligência, além da linguística e da lógica matemática e que ofereça 

uma visão holística do conhecimento humano e do universo. 

Para Camas e Brito20, por metodologias ativas, entendem-se as diferentes 

formas de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam, com 

a intenção da formação crítica de futuros profissionais, em várias áreas do saber. 

Intenciona-se, com sua aplicação, favorecer a autonomia do estudante, 

despertar a curiosidade e estimular tomadas de decisões individuais e coletivas, 

advindas das atividades essenciais da prática social e nos contextos do 

estudante. 

Guimarães et al.21 mostra em sua pesquisa que os professores da 

educação superior têm dificuldade em atrair os alunos e mantê-los focados na 

sala de aula, pois estes estão dispersos no grande volume de informação 

disponível, pelos diferentes meios tecnológicos. Frente a este problema, as 

Instituições de Ensino Superior, precisam proporcionar meios para auxiliar o 

professor no exercício da profissão, bem como a implantar programas de ensino 

com o efetivo envolvimento do aluno na aprendizagem.  

Diante a essas constatações, as metodologias ativas englobam princípios 

que norteiam sua aplicação no ensino e que são pilares para o desenvolvimento 

efetivo das práticas pedagógicas. Como visto na Figura 1, as metodologias ativas 

estão o centro do processo, aliando estes princípios às metodologias ativas: 

como o aluno, a autonomia, a reflexão, a problematização da realidade, o 

trabalho em equipe, a inovação e o papel do professor, que aqui será um 

 
19 GARDNER, Howard . Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 257 p. 
20 CAMAS, Nuria Pons Vilardell; BRITO, Glaucia da Silva. Metodologias ativas: uma discussão acerca das possibilidades 
práticas na educação continuada de professores do ensino superior. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 17, n. 52, p. 311-
336, abr./jun. 2017. Disponível em: 
file:///C:/Users/Gisele/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/979
8-20747-1-PB%20(1).pdf. Acessado em 04 de mar. 2019.    
21  GUIMARÃES, Julio Cesar Ferro de, SEVERO, Eliana Andréa, SERAFIN, Vanessa Faedo; CAPITANIO, Rossana 
Parizotto Ribeiro. Disponível em: 
file:///C:/Users/Gisele/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/474
0-12614-1-PB%20(1).pdf. Acessado em 4 de mar. 2019. 
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mediador, facilitador e ativador de todo o processo, tornando o aluno 

protagonista e centro de seu próprio aprendizado. 

 

 

Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino. Fonte: Disell, Baldez e 

Martinsi 

 

A seguir, segue explanação de cada um destes princípios que configuram 

o processo de aplicação das metodologias ativas: 

 

a) Aluno 

 

O aluno é um ser complexo, vive coletivamente, é único, competente e 

valioso. Cada aluno tem criatividade e talento, todos têm potencialidades; é 

contemplado como um todo, é considerado em suas inteligências múltiplas; deve 

ser ético, crítico e construtor de uma sociedade justa e igualitária. 

Para que o aluno seja como está explicitado, a metodologia proporciona 

um trabalho em parceria com os docentes e alunos; proporciona uma prática 
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pedagógica crítica, produtiva, reflexiva e transformadora; estrutura ações que 

possibilitem a construção de caminhos próprios; emprega métodos em que 

professores e alunos busquem autonomia e qualidade no processo pedagógico; 

existe o encontro entre teoria e prática; considera o aluno um ser original, único 

e indiviso, um ser de relações contextualizado e dotado de inteligências 

múltiplas. 

 

b) Autonomia 

 

Além de favorecer a construção da autonomia e da autodisciplina, o 

trabalho com as metodologias ativas pode tornar o processo de aprendizagem 

mais dinâmico, significativo e interessante para o aprendiz, deixando de existir 

a imposição dos conteúdos de maneira autoritária. A partir da escolha de um 

tema, o aprendiz realiza pesquisas, investiga, registra dados, formula hipóteses, 

tornando-se sujeito do seu próprio conhecimento. 

Conforme Behrens22, como sujeito, o aluno precisa ser instigado a avançar 

com autonomia, a se exprimir com propriedade, a construir espaços próprios, a 

tomar a iniciativa, a participar com responsabilidade, enfim a fazer acontecer e 

a aprender a aprender. 

 

c) Reflexão 

 

As metodologias ativas instigam a participação do aluno e do professor 

para a reflexão num contexto histórico e que provoque a intervenção para a 

transformação social. 

Os professores que utilizam esta metodologia precisam ser profissionais 

que reflitam sobre suas próprias ações pedagógicas. Esse processo de reflexão 

 
22 BEHRENS, Marilda Ap. O paradigma emergente e a prática pedagógica. Curitiba: Champagnat, 2000. 
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auxiliará na condução da aprendizagem do aluno. A ação docente deve provocar 

processos que permitam conseguir compreender e interpretar os temas 

apresentados, deixando claro o objetivo ou o significado de porque está se 

originando nesse processo a produção de novos conhecimentos. 

 

d) Problematização da realidade 

 

O professor coloca o problema como provocação para estimular os alunos 

a se envolverem na metodologia diferenciada. Para Behrens23, “a 

problematização do tema é considerada essencial no projeto de aprendizagem”. 

Os problemas pertinentes surgirão da reflexão coletiva, desencadeando “um 

processo de valorizar e instigar o envolvimento dos alunos para buscar soluções 

com referência à problemática levantada”. 

Para realizar esta tarefa o professor necessitará de habilidade e 

competência para conduzir os alunos ao levantamento em conjunto de 

problemas ou perguntas de pesquisa, relacionados à temática proposta. A 

formulação do problema de pesquisa necessita de investigações por parte do 

professor que, desde o início do projeto de aprendizagem, deverá ter como 

parâmetro as aptidões que deseja desenvolver no processo, bem como a 

elaboração de objetivos claros sobre os conhecimentos abordados no projeto. O 

professor deverá ter ainda o cuidado de selecionar os conhecimentos, que irá 

abordar, para que o cumprimento do programa seja garantido. 

Outro autor que trata da importância da problematização é Simões24, que 

ratifica quando diz que “nesta etapa, os aprendizes irão expressar suas ideias e 

conhecimentos a respeito do tema em questão. Todos os indivíduos já trazem 

 
23 Idem, p. 110. 
24 SIMÕES, Jacqueline D. Pedagogia de projetos. Disponível no site: <  
http://www.escola2000.org.br/eac_paprojetos> Acesso em 10 de jun. 2004.  

 

http://www.escola2000.org.br/eac_paprojetos
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consigo hipóteses explicativas, concepções sobre o mundo que o cercam. É com 

base nessas hipóteses que a intervenção pedagógica precisa incidir”. 

 

e) Trabalho em equipe 

 

No trabalho em equipe a socialização do conhecimento e os processos 

interpessoais favorecem a aprendizagem como um todo, assim, ele torna-se 

necessário pois, nas metodologias ativas quando se trabalha em pares, um aluno 

auxilia o outro e, por estarem na mesma condição de aprendizagem, realizam 

trocas de conhecimentos.  

Quando se trabalha em equipe, o aluno se torna responsável pela 

aprendizagem do outro, pois, cada um tem a sua responsabilidade, assim cada 

indivíduo é protagonista da aprendizagem.  

 

f) Inovação 

 

Também é interessante deixar claro que a inovação não está restrita ao 

uso da tecnologia, mas a maneira como o professor vai utilizar esses recursos. 

A inovação está em saber trabalhar com os conhecimentos de forma 

diferenciada, respeitando as diversas formas de se aprender.  

Conforme Kenski25, “podemos também ver a relação entre educação e 

tecnologias de um outro ângulo, o da socialização da inovação (...). A forma de 

utilização de uma inovação, seja ela um tipo novo de processo, produto, serviço 

ou comportamento, precisa ser informada e aprendida”. 

 

 

 
25 KENSKI, V. M.. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. Campinas: Editora Papirus. 2012. 141p. 
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g) Professor 

 

O professor aprende junto com o aluno, aprende ensinando; é 

transformador e crítico; é consciente e trabalha com o diálogo; respeita o aluno 

e sua formação é permanente e sistematizada. 

O professor, além do conhecimento técnico, mostra-se comprometido 

politicamente com as transformações sociais. Nesta abordagem, o social, o 

cultural, enfim, as diferenças de classes, raça e gênero, são consideradas 

fundamentais nas relações vivenciadas em sala de aula, ou seja, a escola passa 

a ser um espaço muito importante para o trabalho com a alteridade. 

O professor permite ao aluno a tornar-se corresponsável pela sua própria 

aprendizagem; passa a ser o sujeito do processo, questionador, investigador, 

com raciocínio lógico, com criatividade, com capacidade produtiva; aprende a 

produzir conhecimento; torna-se aquele que busca consenso nas suas 

discussões e precisa ser instigado a avançar com autonomia. 

Santos et al26 apresentam um estudo teórico sobre as metodologias ativas 

e a permanência na Educação Superior. O principal objetivo foi buscar subsídios 

teóricos que justifiquem a importância das metodologias ativas na Educação 

Superior e refletir sobre possibilidades de inovação curricular com implicações 

na permanência dos estudantes. Ao final da pesquisa os autores apresentam 

proposições para a permanência estudantil a partir da utilização das 

metodologias ativas na Educação Superior, uma vez que, quanto maior o 

envolvimento e o sentimento de pertencimento dos estudantes para com os 

estudos, maior a perspectiva de o estudante permanecer até a conclusão do 

mesmo. Soares et al27, também analisam o efeito da implementação de 

 
26 SANTOS, Pricila Kohls dos; SPAGNOLO, Carla; NASCIMENTO, Lorena Machado do. SANTOS, Bettina Steren dos. 
Metodologias ativas para aprendizagem na educação superior: reflexões teóricas para a permanência. Disponível em: 
file:///C:/Users/Gisele/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/436
%20-
%20METODOLOGIAS%20ATIVAS%20PARA%20APRENDIZAGEM%20NA%20EDUCAÃ‡ÃƒO%20SUPERIOR_REFLEXÃ•ES
%20TEÃ“RICAS%20PARA%20A%20PERMANÃŠNCIA%20(1).pdf. Acesso em 4 de mar. 2019. 
27 SOARES, Ana Maria Jerônimo; ALVES, Rodrigo Leone; TARGINO, Elma Núbia de Medeiros Araújo. Impacto das 
metodologias ativas e aprendizagem em ação na educação superior. Disponível em: < . 
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metodologias ativas em uma escola de gestão da Universidade Potiguar – UnP, 

investigando a percepção dos alunos com relação à relevância dessa proposta 

para a melhoria da aprendizagem efetiva. Evidencia-se, através dos resultados, 

que os discentes são favoráveis à adoção de metodologias ativas na execução 

das aulas, a proposta reflete novas formas construtivistas de ensinar e aprender, 

aproximando o graduando de uma postura profissional. Assim, o trabalho deixa 

como resultado, sugestões de ações institucionais para a melhoria do processo 

de formação superior baseado na aprendizagem em ação, visando atender as 

demandas do mercado por profissionais com competências amplas para lidar 

com o cenário de transformações vigente.  

Camas e Brito28, em sua pesquisa, tem como objeto de estudo a formação 

continuada de docentes do ensino superior na modalidade de educação a 

distância em metodologias ativas de aprendizagem. Como questão de pesquisa, 

tem-se: os professores universitários entendem o processo de formação 

continuada na ação pedagógica que motive o uso de metodologias ativas na 

prática? O objetivo foi analisar um curso de formação de professores 

universitários e discutir, sob o ponto de vista deles, seus entendimentos e sobre 

seu fazer pedagógico. Os principais resultados encontrados mostram que, 

apesar de o curso ter aprovação dos 49 investigados, ainda é urgente que se 

faça a formação continuada de professores universitários, para que possam 

entender e usar metodologias ativas na sua prática. 

 

 

 
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV073_MD1_SA17_ID699_0705201709272
1.pdf >Acessado em 4 de mar. de 2019. 
28 CAMAS, Nuria Pons Vilardell; BRITO, Glaucia da Silva. Metodologias ativas: uma discussão acerca das possibilidades 
práticas na educação continuada de professores do ensino superior. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 17, n. 52, p. 311-
336, abr./jun. 2017. Disponível em:  
file:///C:/Users/Gisele/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/979
8-20747-1-PB%20(1).pdf. Acessado em 04 de mar. 2019. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: A MUDANÇA NA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA  

 

O curso de formação continuada foi oferecido para todos os professores 

da Escola Superior de Educação da Instituição investigada, como curso de 

extensão. Efetivamente, participaram da formação 30 (trinta) professores ao 

longo das cinco semanas de atividades. O curso de extensão foi híbrido, com 

momentos online, em que os professores tinham acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para consulta de material didático, assim como encontros 

presenciais, nos quais foram desenvolvidas oficinas de práticas inovadoras.  

A fim de analisar o processo de formação continuada com metodologias 

diferenciadas na ação pedagógica, realizamos a compilação das narrativas dos 

sujeitos participantes do curso, de maneira a tecer uma análise descritiva no 

que se refere aos objetivos, com abordagem qualitativa quanto ao problema, 

por meio da interpretação do discurso dos professores envolvidos na pesquisa. 

Passados seis meses da conclusão do curso, os professores foram 

questionados a respeito de suas práticas pedagógicas e utilização das 

metodologias ativas e tecnologias educacionais em sala de aula, na Licenciatura 

de Pedagogia da instituição investigada. A coleta de dados se deu por meio de 

aplicação de questionário online, contendo perguntas abertas que e teve como 

objetivo o de compreender as modificações que poderiam ter ocorrido na prática 

pedagógica dos docentes, após a realização do curso de formação continuada.  

Mediante a análise dos resultados, na leitura das respostas dadas pelos 

investigados, quando foram questionados sobre a mudança na sua prática 

pedagógica em sala de aula, após a realização do curso, um dos professores 

(P01) respondeu que: 
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P01 - Para os alunos de Pedagogia, utilizei alguns recursos como kahoot, produção de 

mapa conceitual, produção de conteúdos no EMAZE, plano de aula lúdico, game 

comenuis, produção de estudo de caso (aprendizagem baseada em problemas. 

 

Essa afirmação constata os resultados obtidos na autoavaliação ao final do 

curso de extensão, quando os professores foram indagados sobre as práticas 

realizadas nas oficinas presenciais. Os dados expressaram que o conteúdo e a 

parte prática foram muito relevante para seu conhecimento, assim, foi 

apresentado que 76% a 85% dos professores ficaram satisfeitos e 

demonstraram que as práticas desenvolvidas nos cinco módulos do curso foi 

muito relevante para sua formação. Nenhum professor ficou insatisfeito, 5% 

ficou pouco satisfeito com um dos módulos. 

Porém, conforme Behrens29 “Mudar suas práticas e atualizar-se estão 

intrinsecamente ligadas às mudanças paradigmáticas do professor (a), pois é 

impossível que sejam feitas mudanças em seus saberes sem que haja uma 

mudança significativa de suas atitudes e posturas frente aos seus alunos”. Essa 

afirmação reforça que os momentos presenciais repletos de práticas inovadoras, 

com utilização de metodologias ativas e tecnologias educacionais, foram 

significantes para a disruptura do papel do professor em sala de aula, 

desmistificando os paradigmas do ensino tradicional. 

Em outra pergunta, sobre fatores inibidores da prática pedagógica baseada 

na utilização das metodologias ativas, um dos professores (P02) respondeu que: 

 

P02 - Metodologias ativas implicam na mudança de comportamentos e culturas, pois 

demanda da autonomia e proatividade dos alunos. Ainda temos casos de alunos muito 

dependentes do que o professor indica. 

 
29 BEHRENS, Marilda. Formação de professores, complexidade e transdisciplinaridade. Disponível em: 
rbep.inep.gov.br/index.php/rbep/article/view/977. Acessado em 11 de abr. 2019. 

http://rbep.inep.gov.br/index.php/rbep/article/view/977
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 Essa resposta está estreitamente relacionada aos princípios que 

constituem as metodologias ativas, pois relaciona a questão da autonomia dos 

alunos, perceptível pelo professor entrevistado, quando afirma que os alunos 

ainda dependem do que o professor indica em sala de aula para estudo, não se 

faz autônomo de seu aprendizado, não vai em busca de suas pesquisas, continua 

a ser passivo e não ativo. Importante, também, que essa questão foi notada 

pelo professor, que após passar pelo curso de formação, foi capaz de perceber 

este fator em sua sala de aula. 

Ainda sobre o mesmo questionamento, outro professor (P03) apresentou 

a seguinte resposta: 

 

P03 - Às vezes resistência de alguns alunos, às vezes falta de rede e equipamento 

adequado 

 

Esses fatores, resistência dos alunos e defasagem de equipamentos 

adequados, são confirmados por Bacich e Moran30 quando afirma que “a 

personalização é um processo complexo, que exige maturidade e autonomia 

crescente dos estudantes e também docentes muito bem preparados e 

remunerados, bom apoio institucional e infraestrutura tecnológica”.  

E se tratando de professores que atuam no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, outro questionamento efetuado foi sobre como as metodologias 

ativas podem contribuir para a produção do conhecimento na educação superior. 

O professor (P04) complementa sobre a utilização das metodologias ativas como 

novas formas de ensinar e aprender: 

 

 

 
30 BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018, p. 6. 
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P04 - Na educação superior ela torna-se fundamental pois proporciona novas formas 

de ensinar e aprender que serão utilizados em campo. A aprendizagem baseada em 

problemas e projetos permitem uma formação mais significativa para futuros 

profissionais, aliando prática e teoria. 

 

Novamente, a importância em realizar formações com o corpo docente da 

Instituição, transformando as ações e mediações e, para isso, “[...] os currículos 

e as metodologias de ensino precisam incorporar, constantemente, inovações 

que estimulem a formação integral de jovens protagonistas, para que estejam 

prontos para os desafios atuais e futuros” (PORVIR)31. 

A partir da análise das respostas dadas pelos professores que realizaram 

o curso de formação continuada em metodologias ativas e tecnologias 

educacionais, constatamos que caminhamos para uma mudança necessária no 

perfil de nossos professores de cursos de licenciaturas. O professor que forma 

professores, essencialmente, necessita ser mediador, facilitador e ativador do 

processo de ensino e aprendizagem, tornando o aluno protagonista de sua 

aprendizagem, desenvolvedor de sua pesquisa e autônomo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Momentos como esses, de realização de oficinas pedagógicas, são 

importantes para o conhecimento e o aperfeiçoamento das práticas em sala de 

aula. Os professores que participaram tiveram a oportunidade de refletir sobre 

a ação docente, que pode ir além do conhecimento teórico, mas percorre o 

campo do compartilhar conhecimento, reconhecer necessidades e do 

compromisso com a educação, o desenvolvimento de potencialidades e 

enfrentamento de limitações.  

 
31 PORVIR. Como preparar os jovens para o mercado de trabalho do futuro? Disponível em: < http://porvir.org/como-
preparar-nossos-jovens-para-o-mercado-de-trabalho-do-futuro/ >. Acesso em: 23 jan. 2019 
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Conforme anteriormente fundamentado por Moran32, uma boa escola 

precisa de professores mediadores, motivados, experimentadores, presenciais e 

virtuais; de mestres menos falantes, mas orientadores; de menos aulas 

informativas, e mais atividades de pesquisa e experimentação; de desafios e 

projetos. Todos estes pontos corroboram para a prerrogativa de que os 

professores necessitam passar por uma experiência inovadora, mas como 

alunos, para sentirem e refletiram em suas práticas. A vivência os torna 

confiantes e capazes de realizar atividades diferenciadas. 

O professor que deseja modificar ou aperfeiçoar a sua prática em sala de 

aula deve ter, inicialmente, conhecimento dos referenciais teóricos. Aliar a teoria 

à prática, com os instrumentos necessários, a mediação correta e o incentivo à 

quebra dos paradigmas da educação, é um passo para as novas tendências da 

educação. 

 Torna-se primordial dizer que os recursos da informática não são o fim da 

aprendizagem, mas são os meios que podem instigar novas metodologias que 

proporcione, ao aluno aprender com interesse, com criatividade, com 

autonomia. Também é interessante deixar claro que a inovação não está restrita 

ao uso da tecnologia, mas também à maneira como o professor vai utilizar esses 

recursos. 
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NARRATIVAS DA VIDA PROFISSIONAL DE 

PROFESSORES DO SEMIPRESENCIAL: O REFLEXO DO 

SOCIAL E DO TEMPO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO 

DOCENTE NA PRÁTICA PEDAGÓGICA ATUAL 

           

CHRISTIANE KAMINSKI33 

CRISTIANE DALL’ AGNOL DA SILVA BENVENUTTI34 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo traz o recorte de uma investigação em andamento 

sobre a formação inicial e continuada de professores que ministram aulas no 

curso de Pedagogia na modalidade semipresencial. A principal perspectiva, recai 

sobre a relação entre esta formação e as práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores, diante de um curso EaD que apresenta como diferencial, 

alguns encontros presenciais, não obrigatórios.   

Neste sentido, procura-se nesta pesquisa evidenciar este cenário 

diferenciado da modalidade EaD semipresencial, na medida em que se destaca 

 
33 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6143072678070827 
34 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0549995313417956 
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o papel do professor em encontros presenciais de ensino aprendizagem em 

ambiente universitário.  

Cabe assim, destacar a atuação do professor universitário, na modalidade 

semipresencial. E para isto, irá se recorrer à metodologia de pesquisa 

relacionada ao universo qualitativo, em que por meio do instrumento de 

entrevista (s) que convergiu para a (s) fala (s) de vida do(s) professores 

envolvidos nesta pesquisa. Destacou-se compreender no discurso deste(s) o 

sentido de suas vozes sobre a prática docente empregada, ancorada muitas das 

vezes na formação inicial e continuada. Assim, os núcleos de significação 

submergiram para dar aporte teórico metodológico à pesquisa e fluência aos 

tópicos apresentados.  

 

Os significados são, portanto, produções históricas e sociais. São eles que 

permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Muito 

embora sejam mais estáveis, “dicionarizados”, eles também se 

transformam no movimento histórico, momento em que sua natureza 

interior se modifica, alterando, em consequência, a relação que mantêm 

com o pensamento, entendido como um processo. Os significados 

referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, compartilhados, 

que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades.35  

 

Por meio dessa metodologia de pesquisa com base nesses autores sobre 

os núcleos de significação é possível desencadear um conjunto de várias 

questões que englobam: o perfil do professor a ser formado; os processos de 

sua formação; o pensamento dos professores até os saberes da docência 

envolvidos nessa formação; entre outras. 

Ao que Vygotsky36 destaca sobre Pensamento e Linguagem e que vai de 

encontro com o resultado das narrativas é que, muitas das vezes, o internalizado 

 
35 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a Apreensão 
da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, 
p.226.   
36 VIGOTSKI, Lev Semenovich. A Construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo. Ed. Martins Fontes, 2001. 
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por nós não é o gesto como materialidade do movimento, da ação, mas a sua 

significação, que tem o poder de transformar o natural em cultural. 

Neste sentido, as narrativas dos dez professores pesquisados representam 

além de experiência, opinião, pensamento, expressão e voz de seus saberes e 

fazeres profissionais oriundos de estudos, construção, sistematização e 

produção do conhecimento necessário à prática docente.  

O objetivo geral do presente artigo tem em vista compreender as 

possibilidades e influências da formação docente inicial na prática pedagógica 

destes docentes nos cursos de Pedagogia semipresencial de uma instituição 

privada de EaD. Como objetivos específicos: investigar sentidos e significados 

nas falas dos docentes envolvidos na modalidade semipresencial, apontar as 

mudanças e experiências relevantes de docentes profissionais refletidas nesta 

prática, indicar as dificuldades encontradas na prática pedagógica dos docentes 

frente a esta modalidade. 

A justificativa do presente artigo registra-se por destacar que ser professor 

na modalidade semipresencial é desafiador, principalmente, por ser um trabalho 

que necessita de pares que conjuguem práticas e reflexões formadoras de 

docentes atuantes numa sociedade tecnológica. Por isso, é inevitável observar 

que de um lado há a procura e atualização de novos conhecimentos de quem 

forma o professor, do outro o conhecimento dos que estão sendo formados. 

Além disso, o que motivou a escrita desse artigo e, futura continuidade da 

pesquisa, se constitui na necessidade de socializar as experiências, sobre a 

atuação de docentes atuantes na modalidade do semipresencial, em virtude de 

poucas publicações acerca dessa. 

A partir desse artigo, esperam-se novas contribuições e novos subsídios 

para estudos, olhares, reflexões e pesquisas sobre a inserção de disciplinas, 

temáticas e discussões na formação docente inicial e continuada tendo como 
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objeto o papel do professor e a prática docente na modalidade de ensino superior 

semipresencial.  

  

A INSERÇÃO DO SEMIPRESENCIAL NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL E 

CONTINUADA: O OLHAR DOS TEÓRICOS 

 

Inicialmente, antes de evidenciarmos e explanarmos o discurso e o 

pensamento dos professores participantes da pesquisa se fará uma reflexão à 

luz das contribuições de pesquisadores como: Fazenda (1979), (1991) e (1994) 

Aguiar e Ozella (2006), Vygotsky (1994). 

Para Ivani Fazenda,  

 

O papel do professor é fundamental no avanço construtivo do aluno. É 

ele, o professor, quem pode captar as necessidades do aluno e o que a 

educação lhe proporcionar. A interdisciplinaridade do professor pode 

envolver e modificar o aluno quando ele assim o permitir37. 

 

Em complemento ao exposto, é pela prática docente que se possibilita uma 

interdisciplinaridade e reflete a necessidade de o professor ultrapassar ou 

superar novos saberes e novas modalidades de ensino. Para isso, é preciso 

observar, vislumbrar e explorar relações de interdependência existentes entre 

as disciplinas de um curso semipresencial, por exemplo. 

A modalidade de ensino semipresencial tem exigido do professor outras 

ações diferentes das costumeiras, como: a superação, o avanço e a inovação 

pedagógica, que podem acontecer por meio de projetos coletivos que 

estabelecem o diálogo e a redefinição da teoria com a prática ou da concepção 

de novos métodos de ensino, recursos materiais e virtuais que desencadeiam 

 
37 FAZENDA, Ivani.  Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa.  Campinas: Papirus, 1994,p.30. 
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em experiências pedagógicas.  Escolhida a prática pedagógica, esta deve refletir 

a marca de participação e integração envolvendo, alunos, professores, 

instituição e, principalmente, relacionando os conteúdos das disciplinas entre si 

com o enfoque da sociedade atual, a partir de situações-problemas, questões, 

temas ou contextos sociais. 

Ivani Fazenda, também traz contribuições sobre interdisciplinaridade 

como uma ‘atitude’ docente diante do conhecimento, pois o modo como este se 

encontra ainda hoje é fragmentado.  A ‘atitude’ que aqui se apresenta se 

expressa por meio da dificuldade que os docentes têm em realizar e exercer 

trocas com os outros professores e da dúvida sobre a forma de integrar os 

conteúdos das disciplinas em projetos comuns e vivenciados no cotidiano do 

aluno.38  

Ainda para a autora Fazenda, é no contexto de interação entre as 

disciplinas que a expressão e o fundamento de ‘atitudes’ interdisciplinares se 

desdobrariam, não só nas relações de intersubjetividade, mas na forma de 

parceria que é um dos princípios do exercício de uma prática interdisciplinar.  

  Com isso, pode-se afirmar que os professores precisam exercer trocas de 

práticas docentes semipresenciais não apenas sobre os seus conhecimentos 

teóricos, mas, em especial atenção, aos métodos que utilizam, às experiências 

que realizam virtualmente e em sala de aula, todas elas envolvidas pelas visões 

de mundo. Por outro lado, é imprescindível considerar a intencionalidade e 

intensidade dessas trocas e a necessidade de um profundo enriquecimento entre 

os pares.   

Para isso, Fazenda39 direciona seus estudos e traz apontamentos para que 

as trocas aconteçam em consequência de uma necessidade, uma descoberta, 

abertura mútua, um diálogo que resultará em transformação. Mas, a formação 

docente inicial e continuada, deve estar atrelada a essa perspectiva e apresentar 

 
38 FAZENDA, Ivani.  Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia?  São 
Paulo: Loyola, 1979. p. 25. 
39 FAZENDA, Ivani.  Interdisciplinaridade: um projeto em parceria.  São Paulo: Loyola, 1991c. 
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em sua matriz curricular elementos que levem o aluno a exercer uma prática 

interdisciplinar resultante de renovação, reestruturação e ressignificação da 

organização do trabalho pedagógico integrando as disciplinas do curso.   

A mesma autora sugere que os professores realizem revisões de suas 

práticas pedagógicas com o objetivo de perceber aspectos que precisam de 

transformação, também reflitam sobre os avanços de suas práticas, em especial 

sobre as práticas voltadas à interdisciplinaridade. Se apropriar da leitura de suas 

práticas cotidianas é uma forma de autoconhecimento que possibilitará ir além 

da dimensão intelectual, auxiliará na exploração da dimensão mais complexa a 

de interação intersubjetiva humana do professor, no sentido de aprender a 

observar no outro novas maneiras de constituir a interdisciplinaridade dentro do 

percurso da formação docente inicial e continuada.40 

Conforme Portaria do Ministério da Educação e Cultura – MEC, nº4.059/04, 

o semipresencial passa a integrar as disciplinas disponíveis no currículo dos 

cursos do Ensino Superior.  

Desta forma, os quatro núcleos de significação que são: a formação inicial 

e docência no semipresencial, o eu professor, a relação professor e as práticas 

pedagógicas perpassam os processos de ensino e aprendizagem dos alunos.   

Para uma relação mais prática e articulada às disciplinas na modalidade 

semipresencial, observa-se pelos estudos de Fazenda, alguns fundamentos para 

um ensino interdisciplinar, como: 

 

 

 

 

 

 
40 FAZENDA, Ivani.  Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa.  Campinas: Papirus, 1994.  p. 78-79. 



 

63 

 

 

O diálogo do professor com a prática pedagógica, os conhecimentos e as 

elaborações de trabalho pedagógico.  Além a disso, a preservação, o 

registro, como a “memória” do trajeto percorrido, que irá desencadear 

na revisão e releitura crítica de suas experiências de ensino.  A parceria 

por meio do diálogo para movimentar outras formas e fontes de 

conhecimento.  Além disso, a parceria seria um modo de experimentar 

outras formas de racionalidade, teoria, pensamento. Outro fundamento, 

o espaço das relações pedagógicas, a sala de aula, a ser consolidada 

ao ambiente de cooperação, ampliação, produção, humanidade e 

realização.  Lugar em que deve ser possível experimentar a 

interdisciplinaridade. O último fundamento, a pesquisa, que possibilita 

construção coletiva efetivação e real da interdisciplinaridade.41 

 

Neste sentido, aprofundar-se nesses fundamentos e nos núcleos de 

significação apresentados pelos professores participantes da pesquisa é 

pertinente, pois o ensino semipresencial possibilita que se articule o cenário 

social atual com o perfil dos alunos sua construção do conhecimento e 

desenvolvimento da sua autonomia. Esta forma de ensino híbrido constitui-se 

numa proposta necessária mergulhada no uso de tecnologia digital e da 

comunicação que está à disposição da educação e da formação humana por meio 

de uma metodologia ativa que impulsiona o aluno ao desenvolvimento de novas 

formas de ensino e aprendizagem.  

 

METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa, busca por meio de sua metodologia contribuir efetivamente 

para a discussão do objetivo desta tese que é, compreender as possibilidades e 

influências da formação docente inicial na prática pedagógica destes docentes 

nos cursos de Pedagogia semipresencial de uma instituição privada de EaD. 

Sendo assim perceber o sentido de ir além do contexto teórico e abraçar um 

 
41 Ibidem, p. 81-89. 
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novo "olhar", por meio da própria visão deste docente que se depara com o 

contexto do modelo semipresencial da EaD. Para tanto, deve-se compreender a 

importância da metodologia e dos métodos que serão utilizados neste estudo.  

Neste sentido, o método justifica-se como sendo o enfoque da pesquisa 

(quantitativo ou qualitativo); e a metodologia como um conjunto de 

procedimentos utilizados para a realização do estudo.42 

Assim, cabe destacar que o cunho desta pesquisa será de enfoque 

qualitativo, descritivo e teórico-exploratório, na medida em que considera a 

necessidade de familiarização com seu objeto de pesquisa.   

Esta pesquisa, portanto, irá se estabelecer pautada sob um enfoque de 

natureza qualitativa, que de acordo com Castro (2009) busca aproximar a teoria 

e os fatos por meio da descrição e interpretação de situações isoladas ou únicas, 

na qual privilegia o conhecimento das relações entre contexto e ação (método 

indutivo), portanto, privilegia tanto o contexto teórico como o subjetivo. 

Então, para além de uma abordagem teórica, vislumbra-se destacar este 

subjetivo por meio de uma pesquisa empírica, a qual busca na percepção dos 

docentes que atuam nesta modalidade semipresencial da Ead, tentar produzir e 

analisar dados, pois a pesquisa empírica possibilita e oferece uma "[...] maior 

concretude às argumentações, por mais tênue que possa ser a base fatual. O 

significado dos dados empíricos depende do referencial teórico, mas estes dados 

agregam impacto pertinente, sobretudo no sentido de facilitarem a aproximação 

prática".43 

Então, para possibilitar a contextualização dos elementos que irão 

subsidiar esta pesquisa, buscou-se ainda, destacar a realização de entrevistas 

semiestruturadas, que serviram como meio de análise da realidade, das 

respostas às entrevistas, das experiências e da linguagem dos docentes da 

 
42 KUDE, Vera. Como se faz um projeto de pesquisa qualitativa em psicologia. Revista semestral do instituto de 
psicologia da PUC/RG. Volume 28 nº1. Jan.Jun 1997. 
43 DEMO, PEDRO. Pesquisa e construção do conhecimento: metodologia científica no caminho de Habermas. Rio de 
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994, p.37. 
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modalidade semipresencial, na medida em que este trabalho buscará 

compreender e desenvolver estudos que forneçam informações valiosas para o 

processo da avaliação dos dados e das relações entre as variáveis.  

Para Triviños, as entrevistas semiestruturadas, possuem como 

característica questionamentos básicos, que em sua maioria estão apoiados em 

teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa.44 Ou seja, as 

entrevistas semiestruturadas que favorecem não só a descrição dos fenômenos 

sociais, mas, consequentemente, sua explicação e a compreensão da realidade.  

 Pode-se assim, inferir que este tipo de entrevista poderá permitir emergir 

informações de forma mais livre pelos entrevistados, e de que as respostas não 

estarão condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Percebe-se, portanto, que a metodologia deve subsidiar o corpo de 

conhecimentos significativos que irão nortear uma investigação científica na 

medida em que propõe questionamentos e possibilidades sobre um determinado 

ponto de vista. Portanto deve adequar os procedimentos, a organização, os 

padrões significativos e a teoria, buscando por meio destes, compreender o 

objeto de estudo e possibilitar, assim, resultados e conclusões que poderão 

permitir a análise e avanço do conhecimento. 

  

PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Esta pesquisa procurou suas respostas no conteúdo do discurso dos 

docentes da modalidade semipresencial de EaD. Na medida em que este 

trabalho parte de certos questionamentos que se encontram apoiados em teorias 

e hipóteses, que buscam apontar caminhos que oportunizem ampliar o olhar 

sobre interrogativas e novas suposições.  

 
44 TRIVINOS, A.N.S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987. 
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Considerações, estas que poderão estar calcadas nas respostas dos 

informantes e nos aportes teóricos desta pesquisa, complementando, assim, as 

informações com maior precisão, obtendo-se, dessa maneira, as respostas 

necessárias para a investigação. 

Percebe-se neste sentido, que o desafio se faz na busca por procedimentos 

que permitam compreender a realidade e as dificuldades destes docentes da 

modalidade semipresencial, na medida em que se veem inseridos em uma 

realidade que nem sempre sua formação inicial lhe preparou para assumir. 

Desenvolve-se assim, condições que procuram privilegiar tanto processos 

teóricos, quanto os processos empíricos, tomando para tanto as entrevistas e a 

teoria em um constante diálogo a colaborar com os objetivos desta investigação. 

Desta forma, a coleta dos dados foi realizada por meio de entrevista 

semiestruturada com 10 professores da modalidade semipresencial de EaD em 

uma instituição privada de ensino superior. A escolha dos entrevistados se deu 

de maneira intencional, na qual o critério era o de ser docente na modalidade 

semipresencial de EaD.  

Cabe destacar que as informações colhidas durante as entrevistas com os 

docentes, foram transcritas, e um código e/ou nome fictício foi atribuído a cada 

docente participante, visando à confidencialidade destes, conforme previsto no 

TCLE, o "[...] princípio básico do consentimento informado, que deve estabelecer 

a transparência quanto aos procedimentos e quanto aos direitos e deveres de 

todos os envolvidos no processo de pesquisa.”45 

Para este compromisso, o de analisar a(s) fala(s) e retratar a realidade a 

que estão expostos estes docentes, buscou-se na metodologia46 evidenciar 

elementos que possam se constituir, em importante ferramenta metodológica 

para a apreensão e constituição dos sentidos desta(s) fala(s) deste(s) 

 
45 SPINK. M. J. P. (org.) Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e 
metodológicas. São Paulo: Cortez, 2004, p.92. 
46 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a Apreensão 
da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. 
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docente(s), pois o compromisso desse referencial está pautado em uma análise 

da realidade do discurso dos sujeitos participantes, ou seja, o significado e 

sentido que estes conferem à realidade na qual se encontram inseridos.47Assim, 

é conveniente explicitar como os núcleos de significação são identificados e 

podem contribuir para a análise dos dados deste trabalho. 

 Para estes autores, a análise deve seguir alguns passos para que 

possamos chegar aos núcleos de significação que darão a condição de 

compreensão da realidade e a articulação com os enfoques teóricos. 

Considerando os passos, inicia-se a partir da análise do discurso dos sujeitos 

participantes, que é denominada "leituras flutuantes”, leituras estas que se 

referem às várias leituras que permitirão que o material coletado destaque os 

temas que emergem com mais frequência. Esses indicativos irão destacar e se 

organizar como pré-indicadores para a construção dos núcleos futuros.48 

Então, por meio destes pré-indicadores, irá ocorrer o processo de 

aglutinação do conteúdo coletado, que irá pautar-se pelo conjunto de 

indicadores e seus conteúdos. Sendo que será neste momento da pesquisa, já 

de posse do conjunto de indicadores e seus conteúdos, que se inicia o “processo 

de articulação que resultará na organização dos núcleos de significação através 

de sua nomeação”49, ou seja, representa o processo que possibilita a análise dos 

núcleos de significação que irá apreender, não apenas o conteúdo da fala dos 

informantes, mas articulá-la com o processo interpretativo do investigador, 

revelando-se um movimento do empírico para o interpretativo. 

Neste sentido, tendo a posse destes núcleos de significação, o 

pesquisador, passa a vislumbrar a realidade que se pretende investigar, na 

medida em que se realizam articulações da história deste sujeito, de sua 

realidade, dos conhecimentos científicos e da própria visão deste pesquisador.  

 
47 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a Apreensão 
da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006.  
48 Ibidem 2006. 
49 Ibidem 2006. 
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Busca-se, assim, por meio da metodologia escolhida, contribuir no sentido 

de apresentar um trabalho que contemple uma análise envolvida com a teoria e 

a realidade das questões que estão sendo investigadas, ou seja, que destaque 

tanto a realidade objetiva vivenciada pelos docentes que atuam nesta 

modalidade, como também as dimensões subjetivas que não se excluem, mas 

sim dialogam entre si. Por outro lado, cabe ainda salientar que esta pesquisa se 

desenvolve motivada pelas inúmeras críticas e anseios que predominam no 

universo da modalidade de educação a distância e a semipresencialidade. 

 

CONSTITUINDO OS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO E BUSCANDO 

ANALISAR A(S) FALA(S) DO(S) DISCENTES DA MODALIDADE 

SEMIPRESENCIAL  

 

Esta pesquisa busca, por meio do método de núcleos de significação, 

constituir elementos que possam contribuir para o objetivo deste artigo. A 

análise que será apresentada neste capítulo é o resultado da articulação dos 

dados coletados durante as entrevistas coletadas e “[...] esse procedimento 

explicitará semelhanças e/ou contradições que vão novamente revelar o 

movimento do sujeito”.50  

Como explicitado na metodologia, o método de núcleos de significação51 

consiste em uma proposta de análise de conteúdo que busca instrumentalizar o 

pesquisador, e que é ao mesmo tempo constituída pelo pesquisador e pelo 

sujeito, frente à realidade na qual se relaciona, pois, “[...] só quando 

compreendemos a possibilidade do todo, é que este poderá contribuir para a 

 
50 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a Apreensão 
da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, p. 
231. 
51 Ibidem, AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a 
Apreensão da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2006, p. 231. 



 

69 

 

 

compreensão da produção de sentido com sua concepção histórica e social da 

linguagem trazendo a cultura, a ideologia, a ética e a estética”52. 

Essa visão dos núcleos de significação corrobora, portanto, para a 

compreensão da realidade que se pretende investigar neste artigo, na medida 

em que se realizam articulações da história do sujeito, de sua realidade, dos 

conhecimentos científicos e da própria visão do investigador. 

Esses fatores imprimem uma nova realidade reveladora das contradições 

e desses movimentos dialéticos fundamentais para a apreensão da constituição 

dos sentidos em uma pesquisa qualitativa.     

Para o início desta análise, os núcleos primeiramente serão destacados 

para depois serem reintegrados ao contexto teórico, conforme os procedimentos 

propostos por Aguiar e Ozella. Assim iremos destacar a seguir os núcleos de 

significação que norteiam esta pesquisa. 

 

 
52 NAMURA, 2004, p.111; 

NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO INDICADORES FINAIS 

 

FORMAÇÃO INICIAL E DOCÊNCIA NO 

SEMIPRESENCIAL 

 

- formação inicial             

- ações do professor 

- a expectativa 

- as dificuldades           

- a realidade 

- a influência das práticas pedagógicas nos 

ambientes da EaD 

- o ambiente presencial 

- o ambiente virtual 

 

 

EU PROFESSOR 

 

- a função 

- a rotina 

- as diferentes atividades  

- a dificuldade de estabelecer a prática da sala 

de aula invertida  

RELAÇÃO PROFESSOR E AS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

- as diferentes práticas pedagógicas 

- a relação com as metodologias ativas 

- a relação de conteúdos programáticos e a 

BNCC 

Núcleos de Significação – processo de análise das entrevistas dos professores semipresencial. Fonte: as autoras 2019 
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Nessa análise, buscou-se uma síntese da(s) fala(s) dos 10 professores 

acerca da realidade que percebem no trabalho de docência na modalidade 

semipresencial de EaD. Papel este que por meio dos procedimentos de análise 

desta(s) fala(s) resultou na apreensão de três núcleos de significação.  

Os núcleos são: 

 - Formação inicial e docência no semipresencial; 

 - Eu professor; 

 - Relação professor e as práticas pedagógicas. 

Este capítulo irá destacar, portanto um recorte e um diálogo do(s) 

núcleo(s) encontrado(s) na(s) falas(s) do(s) docente(s), pois deve-se respeitar 

as normas estabelecidas para sua publicação. 

Neste sentido, iniciam-se neste ponto do artigo, as possíveis reflexões que 

este estudo pretende buscar, em que por meio da(s) fala(s) destes docentes, 

busca-se o compromisso desse referencial, que está pautado na análise da 

realidade destas falas, ou seja, o significado e sentido que estes conferem à 

realidade na qual se encontram inseridos. 

Quando estes docentes foram indagados sobre: como sua formação inicial 

contribuiu para sua atuação na modalidade semipresencial. Os que tinham 

formação inicial em letras e/ou pedagogia (licenciatura), destacaram que esta 

formação, permite a estes docentes, compreender as condições gerais que se 

estabelecem na modalidade semipresencial de EaD, mas que ao mesmo tempo, 

não é suficiente para dar conta das necessidades didáticas e pedagógicas que 

se inserem neste contexto dinâmico que esta modalidade de ensino exige.   

Motivos estes dados, pois, as especificidades desta modalidade, 

demandam deste docente, uma série de novas aprendizagens e atividades, 

muitas das quais ele não foi preparado em sua formação inicial, trazendo, assim, 

desafios que impactam em sua prática pedagógica.  

É importante salientar, que estes docentes refletem ainda em suas falas 
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que a formação inicial não imprimiu, no entanto, um caráter representativo de 

impedimento e/ou comprometimento de suas atividades como docentes, mas 

não se sentem totalmente preparados para atuar frente a esta modalidade, na 

verdade “vão se ajeitando”. 

Neste sentido, os professores da educação a distância nem sempre estão 

preparados para abraçar este sistema, “[...] “a experiência tem nos mostrado 

que os sujeitos que atuam como ensinantes na EAD reproduzem as suas práticas 

como se estivessem em uma sala de aula convencional, esquecendo das 

peculiaridades deste ambiente”.53 

O professor deve ser capaz de estimular o estudante, a perceber que ele 

próprio pode ser o agente mais importante deste processo na EaD, como afirma 

a professora Eloísa, que “acredita que o sucesso nos estudos depende muito do 

estudante, muito mais que do professor, pois este deve estar determinado para 

estudar, pois é ele que pode contribuir e também pode dificultar sua 

aprendizagem”.54 

Neste caminho o professor é o mediador, considerando que “[...] tudo 

depende também da existência do desejo de aprender, de ser uma pessoa do 

conhecimento”.55 

Assim, este núcleo - formação inicial e docência no semipresencial - que 

foi apresentado, nos revelou, portanto, como estes docentes constituem os 

significados e sentidos que atribuem ao papel que desempenham no 

semipresencial, por meio de suas experiências e percepções que trazem 

significações a esse fato.  

Ou seja, é por meio da relação dialética entre o aspecto afetivo e simbólico 

que se constitui a noção de “[...] compreensão do sujeito e, assim, dos 

 
53 NOVA, C.; ALVES, L. Educação a Distância: uma nova concepção de aprendizado e Interatividade. São Paulo: 
Futura. 2003, p.23. 
54 MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e o uso da tecnologia. In: MORAN, J. M.; MASETTO M. T.; BEHRENS, M. A. 
Novas tecnologias e mediação pedagógica. São Paulo: Papirus, 2000. 
55 WACHOWICZ. L. Pedagogia Mediadora. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2009, p.27. 
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sentidos”56, apontando para a complexidade do processo que conduzirá esta 

investigação. 

Cabe evidenciar, que compreender as falas destes docentes, se estabelece 

por meio de um pensamento, sempre emocionado, que não pode ser entendido 

como algo linear, fácil de ser captado, ou seja, não é algo pronto, acabado.  

Esta consideração, leva em conta, que não se pode fazer uma mera análise 

da fala(s) do(s) docente(s) desta pesquisa, sem considerar as condições, 

observações e o olhar destes pesquisadores, que buscam refletir por meio de 

destas falas: compreender as possibilidades e influências da formação inicial em 

suas práticas pedagógicas nos cursos de Pedagogia semipresencial de uma 

instituição privada de EaD. 

O segundo núcleo encontrado - eu professor - contextualiza com este 

primeiro núcleo apresentado e também com o terceiro núcleo: relação professor 

e as práticas pedagógicas, na medida em que estes elementos se destacam, se 

fazem únicos e ao mesmo tempo se unem para que possamos compreender em 

sua totalidade os sentidos e os significados que estes docentes imprimem em 

suas falas. 

Este docente quando questionado sobre suas práticas pedagógicas, 

destaca tanto o núcleo “eu” professor, quanto o núcleo de suas práticas 

pedagógicas, pois considera que suas relações com as práticas pedagógicas, 

estão atreladas ao seu papel como docente e a aprendizagem do estudante. Esta 

se dá por meio de orientações, esclarecimentos de atividades e do uso das 

tecnologias de informação, desenvolve métodos e estabelece diferentes 

metodologias para potencializar a aprendizagem do estudante na modalidade 

semipresencial de EaD. 

Cabe neste sentido, destacar a fala de algumas professoras, lembrando 

que seus nomes foram alterados para respeitar a confiabilidade de suas 

 
56 AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA Sergio. Núcleos de Significação como Instrumento para a Apreensão 
da Constituição dos Sentidos. Psicologia Ciência e Profissão. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006, p. 
227. 
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entrevistas. Para Luíza, licenciada em pedagogia, destaca que o semipresencial 

“[...] é procurado pelos estudantes como uma possibilidade de presencialidade, 

na EaD, na qual os estudantes acreditam que aqueles poucos encontros irão 

permitir que os conteúdos, sejam abordados integralmente pelo professor [...] 

daí a dificuldade destes em compreender a sala de aula invertida. Para a maioria 

dos alunos realizar a leitura prévia do material didáticos e aproveitar os 

encontros presenciais para dialogar com o professor e tirar dúvidas, não é algo 

que inicialmente esperavam encontrar nesta modalidade. Já que para estes 

estudantes, a aula é presencial e não EaD, mesmo sabendo que é EaD... é isto 

mesmo... difícil de compreender. 

Apoiando-se nesta perspectiva, percebe-se que o estudante não 

compreende seu papel na modalidade semipresencial da EaD, e que esta 

situação se reflete na condição de como este professor se vê “eu professor”, 

pois, este docente questiona-se de seu papel e de sua atuação durante as 

entrevistas. Assim, como de suas práticas pedagógicas, na medida em que busca 

novas formas de mediar o conhecimento, de provocar os estudantes com novos 

métodos de aprendizagem, que possibilitem tanto a relação mediada pelas 

ferramentas tecnológicas na EaD, quanto reconhecer a importância da sala de 

aula invertida para o desenvolvimento das aulas nos encontros presenciais. 

Verifica-se nestes núcleos “eu tutor” e “relação professor e práticas 

pedagógicas”, uma carga emocional carregada de contradições e/ou suposições 

por parte dos professores desta pesquisa. 

Cabe ainda destacar que quando relacionamos as práticas pedagógicas 

destes professores com o impacto das mudanças no ensino básico – BNCC, eles 

param um tempo para refletir antes de arguir suas considerações: “...... olha, 

em relação a estas considerações a gente procura, sim fazer uma relação dos 

conteúdos que temos que administrar nas aulas presenciais e o impacto da 

BNCC,.....pois é com esta situação nova, que eles irão se de parar após estarem 

formados... mas na verdade... a gente tenta.. mas nem sempre nos atemos a 

estas situações futuras.” (CLARA, PROFESSORA).  
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[...] como disse, a gente tem que ajudar eles bastante, eles estudam e 

nós também... mas eu acredito que na medida que o curso vai chegando ao fim 

e eles percebem que não estaremos mais lá, eles aos poucos vão se soltando da 

gente (AUGUSTA, PROFESSORA).  

Destaca-se ainda, a fala da professora Diana, que “acredita que seu papel 

seja o de orientar e mediar o conhecimento, pois acredita que cabe ao estudante 

o papel principal nesta modalidade, na medida em que a intervenção educativa 

deve levar o aluno a uma nova leitura da realidade”. Neste sentido, pode-se 

inferir as considerações de Vygotsky (1994), que destaca a educação como 

instrumento que objetiva a autorregulação, a qual implica no desenvolvimento 

da consciência. Sendo que este processo de autorregulação só é possível por 

meio do processo de internalização, que seria a passagem do social para o 

individual, por meio da regulação pelos outros. Este processo de internalização 

promove a negociação com a cultura e concebe a criação de um sentido por 

meio de significados. 

Como já foi dito, para Vygotsky, o sentido é individual e resultado da 

atividade do sujeito com o significado.57  

Os núcleos apresentados, como já dissemos anteriormente, encontram-se 

atrelados para imprimir a construção das narrativas deste profissional na EaD e 

responder ao objetivo deste artigo, que é: compreender as possibilidades e 

influências da formação docente inicial na prática pedagógica destes docentes 

nos cursos de Pedagogia semipresencial de uma instituição privada de EaD. E 

assim, construir o significado, revelar os aspectos contraditórios e as 

possibilidades frente ao processo de aprendizagem de educação a distância na 

modalidade semipresencial 

A educação brasileira não tem mais como se afastar das novas 

perspectivas que se imprimem com as possibilidades da modalidade a distância. 

 
57 VIGOTSKI, Lev Semenovich. The problem of the environment. In: VAN DER VEER, R.; VALSINER, J. The Vygotsky 
reader. Oxford: Blackwell, 1994. 
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Modalidade esta que se insere como importante meio para reduzir espaços e 

distâncias, por meio da utilização de inúmeros recursos didáticos e tecnológicos 

que permitem o acesso à educação, a milhões de pessoas, antes excluídas do 

processo educacional. 58 

O papel deste docente na modalidade semipresencial permite a interação 

com o estudante, além de construir e percorrer caminhos, favorecendo a 

reconstrução das relações existentes para os processos do conhecimento.  

Cabe, portanto, destacar que as narrativas apresentadas, por meio das 

falas destes professores, permitiram construir uma visão para além de uma 

construção teórica e bibliográfica. Na medida em que a construção dos sentidos 

e significados relatados por estes professores, permitiram compreender que o 

papel deste docente é o de estimular, orientar, mediar, por meio de suas práticas 

pedagógicas, a construção do conhecimento e autonomia deste estudante. 

Porém o papel principal nesta modalidade, sem dúvida, é o de que este 

estudante vá em busca do conhecimento e da leitura da realidade do mundo.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com o avanço da tecnologia da informação e comunicação, principalmente 

a digital, o acesso a ela nos possibilita adentrarmos e escrever uma nova 

perspectiva para a educação atual considerando um ensino híbrido como o 

semipresencial.  

Há muito tempo, a característica da escola tem se distanciado do cenário 

social atual e que leva a desconsiderar perfil dos alunos. O que dificulta ao 

professor estabelecer um diálogo com os conhecimentos práticos da sociedade, 

 
58 MARTINS, O. B. Sistemas de gestão em EAD: os desafios de uma proposta crítica comprometida com a gestão em 
EAD. Revista Latino Americana de Tecnologia Educativa, RELATEC, Brasil, 2010.  
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a sua prática docente, os conteúdos do curso que ministra aulas. Isso se dá por 

continuar preso à sua formação inicial e continuada em que a teoria e a prática 

apresentadas eram voltadas para uma época distante da atual.  

Hoje, a situação se inverte, o professor apresenta uma postura por vezes 

passiva, acrítica, neutra e em outras impulsiva e dinâmica, porém mergulhada 

no conteúdo da disciplina e no processo de avaliação. Observada nas narrativas 

dos professores há momentos que se espera atitude do aluno e, em outros, o 

aluno espera do professor uma nova atitude, mas, ambos são ancorados nas 

características de um ensino tradicional.  

Com a inserção de metodologias ativas na prática docente, o método 

dedutivo que prioriza a teoria, depois a vivência, faz com que as experiências 

do aluno se sobressaiam. Fazendo com isso que a ideia de ensino híbrido, 

utilizada no semipresencial, seja mais forte que a base tradicional que maioria 

teve.  

É necessário compreender que o semipresencial traz um processo de 

ensino e aprendizagem inverso ao que muitos de nós professores vivenciamos 

e constituiu a nossa formação. O processo envolve uma aprendizagem 

significativa ancorada no método indutivo que tem como elemento condutor o 

questionamento, a experimentação, a pesquisa e o projeto a partir de resoluções 

de problemas.  

A combinação dos dois métodos, dedutivo e indutivo, na dinâmica do 

semipresencial é válida, pois “a aprendizagem ativa amplia a capacidade 

cognitiva do ser humano, pois ela permite que ele ao realizar diferentes tarefas 

organize operações mentais para se adaptar, superar modelos mentais já 

engessados e rígidos em virtude de uma forma de ensino tradicional ou pouco 

desafiador e dinâmico na vida do aluno.”59 

 
59 SANTAELLA, L. Comunicação ubíqua: repercussões na cultura e na educação. São Paulo: Paulus, 2013. p. 56-59.  



 

77 

 

 

Por meio da pesquisa, pode-se observar que os quatro núcleos de 

significação evidenciados pelas narrativas dos 10 professores participantes da 

pesquisa, estão interligados uns aos outros e constituem o ser professor, o ser 

aluno e a escola como ainda se configura atualmente. É preciso que se discuta 

sobre esses três principais personagens da educação e uma nova escrita sobre 

eles se apresente no espaço social e político do país, pois a forma como é o 

ensino semipresencial sempre foi almejada pelos professores, o aluno ter o 

conhecimento prévio do conteúdo das aulas das disciplinas e articular com o 

contexto da social e profissional, o que possibilita a autonomia.  

O impacto de uma formação inicial e continuada descontextualizada do 

tempo atual revela-nos que há uma lacuna, um hiato que o professor que 

ministra aulas no semipresencial busca preencher, mas o mesmo continua 

enraizado nas teorias e práticas docente de em período histórico em que a 

educação estava atrelada à imposições econômicas, políticas e sociais das 

escolas tradicionais, escola novista e tecnicistas.  

Para avançarmos este cenário, é necessário compreender que uma nova 

aprendizagem está inserida na sociedade em virtude do perfil de alunos que 

adentram os espaços da sala de aula desde a educação básica até o ensino 

superior. A aprendizagem envolve o despertar de aspectos emocionais, 

cognitivos e sociais oriundos de outros meios de interações e educação, como 

informal e formal.  

Portanto, percebe-se que tanto o aluno como o professor são mediadores 

do processo de aprendizagem, se constroem por meio de trocas do 

conhecimento adquirido em diferentes contextos da sociedade, mas é pela 

escola e mãos do professor que este conhecimento se torna científico, profundo 

e multidisciplinar.  
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4 

A RELAÇÃO ENTRE A CULTURA ESCOLAR E O USO 

DAS TECNOLOGIAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR  

 

CLAUDIA SEBASTIANA ROSA DA SILVA60 

VANESSA QUEIRÓS ALVES61 

  

INTRODUÇÃO 

 

Estamos vivendo um momento de constantes mudanças paradigmáticas e 

a educação tem buscado uma profunda ressignificação do seu papel. As 

mudanças sociais, tecnológicas e epistemológicas vivenciadas, impõem-nos a 

necessidade de uma formação holística, aberta às incertezas, às diferenças na 

busca por atender as emergências que se apresentam. Assim, torna-se cada vez 

mais urgente uma educação flexível em sua organização, que tenha como 

fundamento a formação integral do ser humano e, inclui-se, portanto, a 

formação continuada docente.  

Diante deste cenário questionou-se: De que maneira o contexto 

institucional de Ensino Superior em que o professor atua influencia e contribui 

para a sua formação continuada e uso das tecnologias? Como objetivo, essa 

 
60 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8533727690799975 
61 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5734364405054699  

http://lattes.cnpq.br/8533727690799975
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pesquisa pretendeu identificar a influência da cultura escolar na aprendizagem 

e formação continuada dos professores do Ensino Superior com relação ao uso 

das tecnologias. 

Para discutir a relação entre a cultura na aprendizagem e formação 

continuada dos professores do Ensino Superior e o uso das tecnologias, faz-se 

necessário identificar a influência da cultura nos modos de fazer e pensar dos 

professores bem como as práticas, os desafios e avanços no uso das tecnologias. 

Diante disso, uma pesquisa foi realizada com 18 professores do curso presencial 

de Pedagogia de uma instituição privada de Ensino Superior. 

Os questionários foram entregues a 30 professores, porém somente 18 

fizeram a devolutiva deste instrumento de pesquisa. Os participantes se 

caracterizam por serem profissionais atuantes das licenciaturas do Ensino 

Superior modalidade presencial e têm tempo de atuação mínima de 1 e máxima 

de 15 anos no Ensino Superior.  O questionário apresentou as seguintes 

perguntas: Como você aprendeu a usar as tecnologias em sua prática 

pedagógica? A instituição de ensino em que você atua contribuiu para a sua 

formação com relação ao uso das tecnologias? De que maneira? Quais os 

desafios que você enfrenta ao utilizar as tecnologias na sala de aula? Quais as 

possibilidades de aprendizagem com o uso das tecnologias? De que maneira o 

uso das tecnologias contribui para a sua prática pedagógica? Quais tecnologias 

você utiliza com mais frequência em suas aulas? 

A metodologia da pesquisa teve caráter qualitativo pautada na descrição 

e interpretação dos dados coletados e pretendeu estabelecer relações entre o 

objetivo proposto pela pesquisa, o referencial teórico e os questionários 

aplicados com os professores, que serão identificados pela letra “P” seguida de 

um número.  

A seguir será apresentada uma contextualização e reflexões acerca da 

cultura escolar, formação continuada docente e o uso das tecnologias na 

contemporaneidade.  
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CULTURA ESCOLAR  

 

Partindo-se do pressuposto que é possível investigar a relação existente 

entre a formação continuada docente e a cultura escolar faz-se necessário 

apresentar teorias sobre os temas. Sabe-se que a cultura é um processo que se 

desenvolve naturalmente, pois a ação humana, a partir do pensamento e da 

linguagem, conhecimento e arte, evolui continuamente. Somos herdeiros de um 

processo acumulativo que reflete o conhecimento e a experiência adquiridos por 

gerações anteriores, herança que possibilita a ação em um ambiente 

comunicando aos que nos rodeiam uma transmissão contínua, pois, de acordo 

com Laraia62  “o homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado”.   

Para o ser humano conhecer o significado de um símbolo é necessário 

conhecer a cultura que o criou. O pensamento de Geertz63 baseia-se no conceito 

de cultura sob o enfoque de que “o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu”. Para este autor, ela é uma “ciência 

interpretativa à procura de significados”. Interpretação esta, que se encontra 

marcada nos diferentes modos de organizar a vida social, por meio das 

experiências humanas, costumes, crenças, linguagem, simbologias, moda, 

gastronomia, meios de comunicação bem como seus conteúdos e também, 

produções artísticas e intelectuais.  

Ao ver o mundo por meio da sua cultura, as pessoas consideram o seu 

modo de vida correto e a usam como referência em suas condutas. No entanto, 

cada sistema cultural está sempre em mudança e é preciso entender as 

diferenças que ocorrem dentro do mesmo sistema. Para Geertz64, a cultura está 

formada pelos padrões de significados, codificada em símbolos e transmitida 

historicamente, mediante os quais as pessoas se comunicam, transmitem e 

desenvolvem seus conhecimentos e atitudes sobre a vida. Dessa forma, os 

 
62 LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2007, p. 45 
63 GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 15. 
64 GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, p. 15. 
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indivíduos e grupos formadores de uma nova geração apreendem a cultura, 

reproduzem-na e a transformam. Os fatos nascem e evoluem numa reprodução 

espontânea e despercebida pelos sujeitos. A cultura é, pois, um fenômeno social, 

cuja sua manutenção e transmissão dependem dos sujeitos sociais.  

A proposta interpretativa de pesquisa a que Geertz se refere é marcada 

pela necessidade de se perceber as particularidades das partes que compõem o 

todo, só assim podem-se apreender os significados desejados. A descrição 

etnográfica para este autor é, portanto, interpretativa e microscópica “os 

antropólogos não estudam as aldeias, eles estudam nas aldeias” 65. Concebe-se 

dessa maneira que, a pesquisa realizada na instituição particular de Ensino 

Superior assemelha-se a uma pesquisa etnográfica, pois foi realizada in lócus. 

  Na tentativa de melhor conviver em meio a uma realidade em constante 

transformação e exigências culturais, permeia como pano de fundo, a construção 

e aquisição de novos conhecimentos da atualidade.  

A cultura gerencia a mente humana e está entrelaçada a ela e por meio 

da educação escolar, projetos educativos e sociais são delineados, disseminando 

valores que promovem sentidos no cotidiano das pessoas.  

Considera-se também que, cada sistema cultural está sempre em 

evolução, possui dinâmica própria. As instituições de ensino, sejam de nível 

básico ou superior, são espaços de muitas aprendizagens e saberes, resultados 

dos fazeres pedagógicos e dos significados construídos pelos indivíduos, são 

campo de expressão e produção humana, receptora e formadora de cultura.  

Entende-se, portanto, que a cultura compõe o conteúdo essencial da 

educação, considerando que é na educação, no trabalho realizado pelos 

docentes, que a cultura se perpetua e se organiza, é algo que perdura e ao 

mesmo tempo se renova66. 

 
65 Ibidem, p.32. 
66 VIÑAO FRAGO, A. Fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador. In: Sociedade Brasileira de 
História da Educação. (Org.). Educação Brasileira: história e historiografia Campinas, SP: Autores Associados: São 
Paulo, 2001.  
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As culturas escolares por mais que estejam integradas num contexto social 

e cultural mais amplo, produzem culturas que lhe são próprias e que exprimem 

valores e crenças que os membros da organização partilham por meio do 

trabalho realizado pelos sujeitos pertencentes ao espaço escolar67. Assim sendo, 

pode-se compreender que a cultura escolar não é algo que se impõe ao 

ambiente, mas algo que se constrói e se desenvolve na interação social dos 

membros que o compõe.  

As instituições de ensino são especiais e diferentes das organizações 

sociais, estão ordenadas e estruturadas de maneira que venham atender aos 

anseios da educação em busca da enculturação e inculcação das pessoas. Viñao 

Frago68 considera estes espaços como lugar de uma cultura específica, pois, a 

partir das práticas do cotidiano, produzem a aprendizagem formal, conferindo a 

ele um lugar para aprender, sendo essa sua finalidade específica. A cultura 

escolar é conceituada pelo autor como: 

 

Conjunto de teorias, ideias, princípios, normas, rituais, inércias, pautas, 

hábitos e práticas de fazer e pensar, mentalidades e comportamentos, 

formas sedimentadas ao longo do tempo em forma de tradições, 

regularidades e regras do jogo compartilhadas entre os atores das 

instituições educativas. Tradições, regularidades e regras que se 

transmite de geração a geração e proporcionam estratégias para integrar-

se nas instituições, em salas de aulas, nas tarefas cotidianas, nas 

exigências e limitações que as tarefas se implicam ou sofrem 

consequências69 . 

 

Na visão de Viñao Frago70 as normas são homogêneas, mas os sujeitos 

são diferentes na prática de uma escola para outra. O autor valoriza a 

singularidade a partir da relação entre os sujeitos, considerando que não existem 

escolas iguais, pois as reformas não dependem apenas da legalidade, mas 

 
67 NÓVOA, A. As organizações escolares em análise. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1998. 
68 História de la educación e história cultural: possibilidades, problemas, cuestiones. Revista Brasileira de Educação, 
nº 0. ANPED. 1995.  
69 VIÑAO FRAGO, op.cit. 
70 Ibidem. 
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também do professor e dos sujeitos que nela atuam. Para Viñao Frago 71, a 

compreensão da cultura escolar passa necessariamente pela organização das 

práticas cotidianas que permanecem sedimentadas nas escolas mesmo que 

passem por mudanças em certos aspectos. Pode-se entender que os sujeitos 

produzem, no interior da escola, modos de pensar e de fazer que proporcionam 

a todos os sujeitos envolvidos estratégias e práticas para, dessa maneira, 

executar as finalidades da instituição escolar. 

É por meio da troca, do compartilhamento das estratégias didáticas, das 

formas de organização dos saberes que se delineiam os pressupostos que regem 

a estrutura escolar, contribuindo assim, para definir a cultura escolar da 

instituição. Nesse sentido, a cultura e o espaço escolar podem ser considerados 

elementos interligados, de modo que o docente passa a cultivar suas crenças, 

valores, normas e regras que são articuladas conforme as partilhas vão 

acontecendo. Dessa forma, institui-se uma cultura escolar específica, 

representada por um contexto construído a partir dos diferentes sujeitos que ali 

interagem.  

Os elementos culturais presentes em diferentes ambientes conectados ou 

não entre si permitem continuidade, servem como recurso e referência para 

aqueles que a compartilham e oportunizam um movimento contínuo de ação e 

reação daquilo que já está elaborado bem como embasa a estrutura para a 

construção de avanços na sociedade. 

Ao encontro das concepções de cultura escolar apresentadas, a 

contribuição do sociólogo Pierre Bordieu72 também possibilita entender melhor 

a questão da cultura própria de cada instituição e de cada agente social 

envolvido nesse espaço. Os conceitos teóricos desse autor subsidiam e 

complementam a análise dessas especificidades. 

 
71 Ibidem. 
72 BOURDIEU, Pierre. Algumas propriedades dos campos. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de sociologia. Rio de 
Janeiro: Marco Zero, 1983.  
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Bordieu73 entende que cada agente histórico possui um habitus, que é um 

conjunto de valores, crenças, certezas, costumes que as pessoas vão adquirindo 

ao longo da vida, tanto de forma coletiva, como de forma individual e que tem 

relação direta com o contexto em que estão inseridas. E “funciona a cada 

momento como uma matriz de percepções, de apresentações e de ações – e 

torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas”74.  

De acordo com o autor, não somente o habitus resulta na prática das 

pessoas, mas também o capital, esse conceito não se refere apenas à questão 

econômica, e sim cultural, simbólica, social. Cada capital possui valor mais 

elevado ou menos elevado, dependendo do campo ao qual faz parte. Por 

exemplo, em determinados contextos existem um valor maior à formação 

acadêmica em determinadas áreas e instituições que em outros locais.  

O conceito de campo social, da mesma maneira, é importante na formação 

do habitus e do próprio capital, o campo é o espaço social onde acontecem essas 

múltiplas relações, não se trata, portanto, somente de um espaço físico, mas 

cultural, social. O campo onde o agente está inserido tem impacto na formação 

de seu habitus e em sua modificação. Ou seja, todo campo “é um campo de 

forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse campo de 

forças”75. Nesse sentido, os agentes possuem diferentes posições no campo 

onde vivem e podem agir de diversas formas, dependendo de suas posições 

nele. Além disso, algumas pessoas costumam aceitar as normas impostas pelo 

campo de maneira mais passiva e outros contestar e tentar modificar situações 

já normatizadas.  

Dessa forma, esses conceitos permitem refletir sobre as variadas 

implicações no trabalho docente e nas permanências e mudanças de suas 

práticas pedagógicas. A maneira como o campo atua para mudar ou conservar 

aspectos didáticos e concepções de ensino, assim como o habitus de cada 

 
73 Ibidem. 
74 Ibidem, p.65. 
75 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: 
UNESP, 2004, p. 22-23. 
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professor influencia e é influenciado coletivamente, no âmbito dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

 

A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOCENTE 

 

O contexto histórico e social no qual estamos inseridos envolve novas 

formas de relação e comunicação. Com as mudanças que se sucederam nos 

modos de produção e nas tentativas de superação do saber fragmentado, 

taylorista e fordista de outrora, do trabalho alienado e centralizador, se faz 

necessária a formação de pessoas mais autônomas e colaborativas, suscitando, 

portanto, um currículo mais contextualizado e integrado às demandas da 

sociedade.  

As tecnologias que perpassam essas novas configurações da sociedade 

contemporânea, estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas e esses 

aspectos passam a modificar a própria cultura escolar. De modo que, as 

instituições de ensino não podem ficar à margem desse processo. Nesse sentido 

 

[...] é relevante reforçar que a educação básica e o ensino superior são 

lóci de aprendizagem e devem criar condições para que os estudantes 

adquiram habilidades educacionais, profissionais, analíticas de trabalho, 

ou seja, saibam utilizar o pensamento científico, articulado com as novas 

tecnologias da informação e da comunicação.76 

 

 A necessidade, portanto, de um ensino mais inovador e de uma 

aprendizagem de fato significativa aos estudantes, reclama uma série de 

investimentos, mas um dos principais é a formação docente. Afinal, sem o 

entendimento do professor como mediador do processo de ensino e a 

 
76 CAMARGO, D; DAROS, T. A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado 
ativo. Porto Alegre: Penso, 2018, p.11. 
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constatação de que é preciso aliar cada vez mais teoria e prática, os objetivos 

não são atingidos, afinal, a tecnologia por si só, não é capaz de gerar 

aprendizagens colaborativas e ativas. 

Dessa maneira, ressalta-se, a importância da formação continuada 

docente para que se desenvolvam estratégias de ensino e aprendizagem que 

ajudem a se adaptarem as diversas configurações sociais, culturais, 

educacionais e tecnológicas que se processam neste novo contexto histórico.   

De acordo com Backer77, as mudanças paradigmáticas acontecem quando 

as regras são mudadas. Para tanto, exige-se uma abertura para novas ideias e 

conhecimentos, uma disposição para outros modos de fazer e pensar, de aceitar 

pessoas diferentes. São muitos os desafios enfrentados pelo setor educacional 

e também nas diferentes áreas do conhecimento humano. Buscam-se novos 

entendimentos a respeito da natureza e do homem, novos ambientes de 

aprendizagem, adaptados a uma sociedade do conhecimento pós-moderna. As 

escolas, bem como as universidades na atualidade, devem proporcionar um 

ambiente de troca, diálogo, transformação e enriquecimento mútuo. Portanto, 

para que se estimule a melhoria na qualidade da aprendizagem do aluno, é 

preciso proporcionar uma prática pedagógica apoiada em pesquisa, debate e 

busca por solução de problemas. Uma prática que atenda as demandas dos 

tempos atuais e que colabore com a construção de um sujeito histórico e social.  

Para que o trabalho pedagógico aconteça satisfatoriamente atendendo as 

demandas da atualidade, é preciso que haja reflexão e compreensão, 

especialmente por parte dos professores, partindo da ideia de que o enfoque 

globalizador a que Zabala78 se refere, 

 

 

 
77 BACKER, J. (1973). Visão do futuro. Disponível em <http://www.youtube.com/visão do futuro> Acesso em: 10 Jan. 
2019. 
78 ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 

http://www.youtube.com/vis%C3%A3o%20do%20futuro
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é uma maneira de conceber o ensino, uma visão que faz com que, no 

momento de planejar o currículo em sala de aula, a organização dos 

conteúdos de cada uma das diferentes unidades de intervenção articule-

se a partir de situações, problemas ou questões de caráter global79. 

 

Na prática, o enfoque globalizador vai acontecer como uma forma de ver 

e sentir o mundo, de entender as múltiplas implicações que se realizam, ao 

analisar os fenômenos sociais e culturais e assim sendo, requer também uma 

reflexão sobre a formação de professores para esse tipo de atividade, pois é 

preciso que sejam capazes de ver e entender o mundo em sua rede infinita de 

relações, em sua complexidade. 

Na cultura escolar, a organização das atividades, bem como as relações 

estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem é veiculada pelos 

professores e alunos em diferentes momentos do cotidiano escolar, seja no 

ensino superior ou em outros níveis e por isso, é preciso que os professores 

tenham uma formação científica adequada.  

Para que a formação docente aconteça, o professor deve refletir e 

investigar continuamente sobre seu próprio trabalho, procurando inovar a sua 

ação educativa, pois são eles os responsáveis pelo seu percurso profissional, 

bem como, outros aspectos voltados ao sistema educacional.   

Tanto a universidade como a escola transmitem os saberes escolares por 

meio dos professores que atuam como fonte de competência profissional, 

formação e fundamentação da qualificação profissional. No entanto, de acordo 

com Zabala80, os professores seguem dois caminhos distintos: “a 

superespecialização, por um lado, e a busca de modelos sistêmicos e 

integradores com diferentes graus de interdisciplinaridade, por outro”.  

Um dos maiores desafios colocados aos professores consiste em superar 

a artificialidade do trabalho pedagógico, pois se encontram submersos numa 

 
79 Ibidem, p.38. 
80 ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
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realidade cultural histórica que os mantém no papel de centralidade do processo 

do ensino. A cultura é fenômeno plural e dinâmico, um sistema de símbolos que 

fornece as indicações e contornos de como as pessoas vivem. Para que se possa 

reconstruí-la e não simplesmente adquiri-la, se faz necessária a troca de 

experiências e a interação social entre docentes e profissionais ligados ao âmbito 

educacional.  

Nesse sentido, reconhece-se que os professores que se encontram em 

constante formação adquirem a cultura e a reproduzem tanto quanto a 

transformam. Os indivíduos e grupos de novas gerações desfrutam as 

experiências e significados culturais presentes no meio em que vivem de 

maneira desigual.  

Zabala81 considera que um currículo pensado para formar trabalhadores e 

não cidadãos não contribui para preparar os indivíduos para “compreender, 

julgar e intervir em sua comunidade de maneira responsável, justa, solidária e 

democrática” reforçando uma relação de dependência, um comportamento 

rotineiro e obediente ao trabalho. Portanto, tendo os professores mais condições 

de tomarem consciência de seus atos, podem interpretar melhor a sua prática. 

Ao repensarem sua formação, promovem a compreensão do significado de sua 

ação educativa podendo assim, reconstruí-la e melhorar a qualidade das suas 

aprendizagens e de seus educandos.  

 

O PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR E O USO DAS TECNOLOGIAS 

 

Para início de discussão, esclarece-se que as tecnologias são aqui 

compreendidas como um conjunto de conhecimentos técnicos e científicos, que 

produzem artefatos, que por sua vez, visam ser elementos facilitadores no 

processo de ensino – aprendizagem, ou seja, não se referem apenas à aparelhos 

 
81 ZABALA, A. Enfoque globalizador e pensamento complexo. Uma proposta para o currículo escolar. Porto Alegre: 
Artmed, 2002, p.47. 
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digitais e eletrônicos, mas também a jogos, quadro de giz, livros, entre outros 

materiais, que estão imersos nas práticas pedagógicas para auxiliarem o 

professor em seu trabalho. 

No que se refere aos usos de instrumentos tecnológicos no Ensino 

Superior, a preocupação central, com o advento das novas formas de 

comunicação e com as demandas da sociedade contemporânea, é formar um 

novo tipo de sujeito e não somente agregar a tecnologia como adereço de aula.  

O que envolve uma preocupação muito maior com a integração das tecnologias 

ao currículo e aos aspectos metodológicos. Nesse sentido, 

 

As tecnologias educacionais vieram para ficar. No entanto, elas só ajudam 

realmente quando a adoção parte de um problema encontrado pelo 

educador que elas ajudam a resolver. Ou seja, primeiro o educador 

precisa ter um objetivo pedagógico, e, a partir daí, escolhe uma 

tecnologia que seja mais eficaz para atingir o objetivo do que seria 

possível para o educador sem a tecnologia.82  

           

Para que os docentes possam abandonar o ensino mecanicista, 

fragmentado, centralizador, o excesso de exposição oral, é necessário, portanto, 

que ele mude sua postura enquanto professor e pense objetivamente em que 

tipo de pessoa pretende colaborar com a formação.  Recorrentemente fala-se no 

professor como mediador do processo de ensino, em instigar a pesquisa e 

autonomia dos estudantes, em colocar o aluno como protagonista, mas 

efetivamente nas práticas pedagógicas, há uma dificuldade desse entendimento, 

tanto por parte dos professores, quanto por parte dos alunos.  

Os aspectos delineados acima têm relação com o habitus constituído de 

docentes e discentes, que trazem seu modo de pensar sobre o que é ensinar e 

 
82 BACICH, L; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018, p.223. 
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aprender. Para que ocorram mudanças nessas concepções o campo social pode 

exercer influência, porém é necessário que os agentes envolvidos no processo 

educativo entendam essas mudanças como importantes e legítimas para que 

paulatinamente haja uma modificação na postura e nos modelos de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, 

 

A mudança de toda uma cultura escolar não pode ser feita subitamente. 

Porém, em uma abordagem sustentada ou incremental, é possível 

avançar para que, em determinado momento, seja possível oferecer algo 

novo, para o qual não há comparação direta, como proposto em uma 

abordagem que realmente promova uma ruptura com o ensino “ 

tradicional”.83 

 

A integração das tecnologias sejam elas digitais ou não, ao currículo e a 

necessidade de uma educação mais ativa e problematizadora, portanto, são os 

elementos desafiadores do professor universitário. Porém, essa atualização 

precisa acontecer da forma mais rápida possível.  

Ao passo que a cultura escolar não se modifica rapidamente, as exigências 

do mundo do trabalho e de orientações aos professores exigem celeridade em 

todo esse contexto.  Nos níveis de ensino fundamental e médio, com a aprovação 

da Base Nacional Comum Curricular, pode-se observar o destaque que a 

tecnologia e as metodologias ativas receberam no currículo. Da mesma maneira, 

há cada vez maior direcionamento do Ministério da Educação e Cultura para um 

ensino acadêmico mais aliado com a realidade social e a caminho do ensino 

híbrido, conforme foi apresentada e aprovada a portaria nº. 1.42884, no final do 

ano de 2018, que os cursos presenciais podem ter até 40% de sua carga horária 

em EAD.   

 
83 BACICH, L; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018, p.149. 
84 Ministério da Educação. Portaria nº1.428, de 28 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a oferta, por Instituições de 
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 31 de dezembro de 2018, seção 1, página 59. 
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Articulada a essa nova visão dos cursos, sabe-se que é preciso estabelecer 

uma cultura de autonomia em nossos estudantes, que no momento ainda não 

se encontra de forma realmente efetiva. O Ensino Superior, de maneira geral, 

se encontra pautado em aspectos tradicionais, em diversos momentos, não 

acompanhando integralmente as expectativas de ensino-aprendizagem 

suscitadas pelas demandas da sociedade atual. 

Em um documento elaborado pela Unesco, chamado de Padrões de 

Competência em TIC para Professores, criado para preparar os cidadãos para os 

desafios do século XXI, são apresentadas diretrizes para melhorar a situação de 

um país: 

 

Aumentar o entendimento tecnológico da força de trabalho incorporando 

as habilidades tecnológicas ao currículo – ou a abordagem de 

alfabetização tecnológica. •Aumentar a habilidade da força de trabalho 

para utilizar o conhecimento de forma a agregar valor ao resultado 

econômico, aplicando-o para resolver problemas complexos do mundo 

real – ou a abordagem de aprofundamento de conhecimento. •Aumentar 

a capacidade da força de trabalho para inovar e produzir novos 

conhecimentos, e a capacidade dos cidadãos para se beneficiar desse 

novo conhecimento – ou a abordagem de criação de conhecimento85. 

 

Percebe-se, dessa maneira, que esse discurso e essas orientações vêm 

sendo expressas de maneira cada vez mais recorrente tanto a nível nacional 

como por parte de organizações internacionais, impondo a todos adaptações 

para o estabelecimento dessa nova visão educacional. 

Uma das diretrizes fundamentais para que essa cultura escolar se renove, 

é o investimento na formação de professores, como já enfatizado anteriormente. 

Portanto, para entender melhor essas imbricações e como se encontra o impacto 

dessas exigências, contrastando-as com as necessidades e dificuldades dos 

 
85 UNESCO. Padrões de competência em TIC para professores. Trad. Cláudia Bentes David. Brasília: UNESCO / Microsoft 
Brasil, 2009, p.6. 
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professores universitários, analisou-se de forma particular, a visão de alguns 

docentes no direcionamento desse trabalho no ensino superior. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Com o intuito de identificar a influência da cultura escolar com relação ao 

uso das tecnologias e como fazem os encaminhamentos em sua prática 

pedagógica, os professores da instituição pesquisada foram, portanto, 

convidados a responder seis perguntas elaboradas para este trabalho, 

apresentadas anteriormente. Estas questões possibilitaram identificar 

elementos culturais como: hábitos e práticas de fazer e pensar, mentalidades e 

comportamentos, estratégias para integrar-se nas instituições, exigências e 

limitações do cotidiano educacional, a partir do conceito de cultura escolar de 

Viñao Frago86 e do impacto dos conceitos de habitus, campo social e capital 

cultural de Bordieu87 na relação dos professores quanto ao uso de tecnologias 

em sala de aula. 

Ao serem questionados sobre como aprenderam a usar as tecnologias na 

prática pedagógica, os professores revelaram que receberam cursos de 

formação na área:  

 

Por iniciativa e pesquisas próprias primeiramente, depois em formações 

complementares e estudos adicionais (P4). 

 

Ao perceber a necessidade de ampliação das minhas estratégias didático-

pedagógicas busquei conhecer tecnologias digitais de forma autodidata 

(P7). 

 
86 VIÑAO FRAGO, A. Fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador. In: Sociedade Brasileira de 
História da Educação. (Org.). Educação Brasileira: história e historiografia Campinas, SP: Autores Associados: São 
Paulo, 2001.  
87 BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: 
UNESP, 2004. 
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Aprendi com a prática profissional atuando no Ensino Médio e com cursos 

de formação continuada (P8). 

 

Eu sempre fui curiosa e gostava da praticidade e do desafio que as 

tecnologias proporcionavam, assim, pesquisei, procurei ajuda de 

especialistas, fiz cursos e utilizava em sala de aula e a cada uso novas 

possibilidades e desafios (P16).  

 

A busca pela formação acontece a partir da necessidade de ampliação, da 

necessidade de adaptação as demandas atuais e de forma autodidata como 

revela o P7, sendo, portanto, indicativo de que há uma exigência no processo 

de integração do professor ao seu trabalho pedagógico, revelando adaptações e 

mudanças na cultura escolar que mudam mesmo que lentamente, conforme 

teoriza Frago88. 

As respostas dos professores demonstram que há iniciativa em buscar 

formação, por parte, pela própria necessidade em proporcionar um ensino mais 

atrativo, aprendendo por meio da prática, e também da necessidade de buscar 

subsídios que pudessem incorporar a tecnologia em suas aulas. Como salienta 

Gadotti: 

 

[...] o educador é um mediador do conhecimento, diante do aluno que é 

o sujeito da sua própria formação. Ele precisa construir conhecimento a 

partir do que faz e, para isso, também precisa ser curioso, buscar sentido 

para o que faz e apontar novos sentidos para o que fazer dos seus alunos. 
89 

 

 
88 VIÑAO FRAGO, A. Fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador. In: Sociedade Brasileira de 
História da Educação. (Org.). Educação Brasileira: história e historiografia Campinas, SP: Autores Associados: São 
Paulo, 2001.  
89 GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000, p.9. 
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Com relação a contribuição da instituição de ensino em que os professores 

atuam, se ela contribui com a formação em relação ao uso das tecnologias, 

houve unanimidade na afirmação como se pode observar nas respostas:  

 

Muito. Desde que iniciei aqui aprendi muito sobre tecnologias e EAD, por 

meio da prática, cursos e da inserção na pesquisa desta área (P3).  

 

Sim. A formação acontece por meio de cursos, palestras e atividades 

práticas no cotidiano da minha profissão são exigidas e apresentadas. É 

um constante exercício para a formação continuada (P9).  

 

Sim. Atualmente a instituição em que trabalho promove diversas 

capacitações sobre metodologias ativas, ensino híbrido e uso das 

tecnologias (P1). 

 

Percebeu-se, portanto, que a força que o campo social exerce para 

mudança de um habitus constituído é um fator relevante e que o investimento 

na formação de professores que possa auxiliá-lo para conseguir integrar a 

tecnologia ao seu trabalho é crucial para que uma educação mais ativa e 

problematizadora aconteça. É preciso, portanto, uma formação “que o auxilie a 

ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, do 

aluno, dos diversos universos culturais”90. 

Pode-se supor que as formações oferecidas pela instituição de ensino já 

apresentam aos professores diversos olhares sobre as possibilidades de 

aprendizagem com uso das tecnologias, porém é difícil para os professores 

integrarem as tecnologias na sua prática docente sem mudança da cultura 

escolar. A mudança das concepções dos docentes atrelada à formação oferecida 

 
90 LIBÂNEO, J. C. Adeus professor, adeus professora: novas exigências educacionais da profissão docente. 
12ª ed. São Paulo: Cortez, 2010, p.9. 
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pela instituição não é suficiente para promover a aprendizagem dos estudantes 

com uso das tecnologias se a cultura escolar continuar conservadora. 

Compreende-se que a formação continuada é um dos espaços de 

construção e reconstrução dos saberes docentes e que os conhecimentos 

construídos na formação poderão ajudar os professores a melhorarem a sua 

prática, como eles mesmos já as consideraram em suas respostas.    

Outro aspecto observado nas enunciações dos professores, foram os 

desafios enfrentados ao utilizar as tecnologias nas salas de aula.  

 

As falhas tecnológicas que por vezes ocorrem. Desafio de atualização aos 

novos recursos que surgem constantemente (P2).  

 

Conciliar tempo de aula com uso e aplicação dos recursos, contar com 

imprevistos de problemas de conexão da internet ou problemas em algum 

recurso tecnológico na sala (P4). 

 

Às vezes, problemas de conexão. Alguns alunos têm dificuldades com o 

uso (P8).  

 

Alguns alunos são resistentes nas atividades propostas e que exigem a 

participação, vivência deles (P9).  

 

As dificuldades dos alunos em compreender algumas questões que 

considero “básicas” para o uso de tecnologias digitais por qualquer 

indivíduo (P11).  

 

Integrar realmente o uso das tecnologias nas minhas aulas, sem que 

pareça “perfumaria”, e que realmente faça a diferença na aprendizagem 

dos alunos (P13).  

 

Quanto a esses desafios, observou-se que a questão das falhas 

tecnológicas e dos recursos é algo que preocupa o docente, pois atrapalha o 

planejamento e o andamento das suas aulas. Os professores P8, P9 e P11 
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responsabilizam o próprio aluno das suas dificuldades, porém é necessário 

pensar que o aluno também tem uma visão própria sobre ensinar e aprender 

que deve ser trabalhada, a fim de que ele possa se perceber como discente 

pesquisador, responsável por sua própria aprendizagem e aprimoramento. Esse 

é mais um desafio do trabalho docente que muitas vezes apresenta uma utopia 

da sala de aula e aluno ideal, que está pronto a aprender a partir das suas 

expectativas. 

Outra dificuldade citada refere-se à integração do currículo ao uso das 

tecnologias e esse é um desafio não só do professor, mas também das políticas 

ofertadas para a formação docente e das instituições que ofertam os cursos 

voltados a esse público, pois “tornar o professor proficiente no uso das 

tecnologias digitais de forma integrada ao currículo é importante para uma 

modificação de abordagem que se traduza em melhores resultados na 

aprendizagem dos alunos”91. 

Ao serem questionados sobre as possibilidades de aprendizagem quanto 

ao uso das tecnologias os professores destacaram:  

 

Ampliação das formas de interação em sala, ampliação do acesso e 

visualização de conteúdo, materiais e das formas de aprender a partir da 

mediação tecnológica (P4).  

 

As tecnologias são meio e não fim, ferramentas que podem contribuir com 

o processo de ensino e aprendizagem. Na minha área elas podem ajudar 

muito na formação de conceitos, pois o acesso a imagens (de paisagens) 

de lugares distantes ou exóticos contribuem para a compreensão das 

relações sociedade-natureza em diversas escalas geográficas (P17). 

 

 

 

 
91 BACICH, L; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018, p.130. 
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Aprendizagem colaborativa. Descentralização do ensino (P14).  

 

A possibilidade de atingir os diferentes estilos de aprendizagem em uma 

mesma sala de aula (P15).  

 

Engajamento do aluno é a maior possibilidade de aprendizagem. Quebra-

se o paradigma do professor conteudista, detentor do conhecimento 

(P18). 

 

Nesse aspecto, os professores demonstraram ter consciência das 

vantagens no uso das tecnologias e metodologias ativas de ensino, o que vem 

ao encontro do objetivo principal da integração das tecnologias no processo 

educativo, que é a percepção de sua importância enquanto elemento facilitador, 

mas que por si só não é capaz de transformar a educação em algo crítico. Pois, 

o que mais importa entender é que: 

 

[...] as instituições de ensino precisam organizar, em seus currículos e 

cursos, atividades integradoras da prática com a teoria, do compreender 

com o vivenciar, o fazer e o refletir, de forma sistemática, em todas as 

áreas e durante todo o processo de profissionalização.92 

 

A prática pedagógica também se beneficia com o uso das tecnologias 

conforme revelam os professores: 

 

Eu aprendo com os alunos usos diferenciados das tecnologias. Às vezes, 

os alunos trazem novas informações e usos de certos artefatos que eu 

não havia deslumbrado (P18). 

 

Há uma facilidade no mergulho dos alunos para a pesquisa e 

aprendizagem. O aluno fica mais curioso e desafiado, além de criativo. Os 

 
92 CAMARGO, D; DAROS, T. A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado 
ativo. Porto Alegre: Penso, 2018, p.10. 
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vídeos, os games, os softwares proporcionam um ir além da sala de aula, 

intensifica a importância do conhecimento (P16).  

 

Dinamiza o dia a dia em sala de aula, pois é possível ilustrar os conteúdos 

com diferentes recursos e mídias como uso de reportagens, acesso 

instantâneo ao conteúdo da internet (P15). 

 

Trazendo novas possibilidades de interação e participação dos alunos 

através da linguagem digital utilizada pelos mesmos em seu cotidiano. 

Possibilidade do trabalho de conteúdos de forma mais diversificada e 

enriquecida, a partir de diferentes dinâmicas, materiais e 

questionamentos permitidos pelo uso das tecnologias (P4).  

 

Os discursos apresentados demonstram que artefatos tecnológicos 

articulados às metodologias mais ativas de ensino e aprendizagem trazem 

diversificação e inovação em sala de aula, transformando o espaço educativo 

em algo mais vivo e dinâmico e ampliando o interesse dos estudantes em 

aprender. Dessa maneira, 

 

A combinação de metodologias ativas com tecnologias digitais móveis é 

hoje estratégica para a inovação pedagógica. As tecnologias ampliam as 

possibilidades de pesquisa, autoria, comunicação e compartilhamento em 

rede, publicação, multiplicação de espaços e tempos; monitoram cada 

etapa do processo, tornam os resultados visíveis, os avanços e as 

dificuldades. As tecnologias digitais diluem, ampliam e redefinem a troca 

entre os espaços formais e informais por meio de redes sociais e 

ambientes abertos de compartilhamento e coautoria.93 

  

Entre as tecnologias mais utilizadas pelos professores em sala de aula, 

última pergunta do questionário, 11 professores citaram o celular, 7 professores 

citaram o computador, 5 o projetor, 5 mencionaram vídeos, 5 citaram o som e 

outras tecnologias foram citadas em menor frequência entre eles: fórum, slides, 

imagem virtual, quadro de giz, jogos, chat, Kahoot! e outros aplicativos. 

 
93 BACICH, L; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. 
Porto Alegre: Penso, 2018, p.12. 
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Nessa questão, percebeu-se que alguns professores têm a mesma 

concepção de tecnologia aqui exposta, como algo mais amplo, não somente 

digitais e eletrônicos. Demonstrou-se também que os professores estão 

buscando inserir diferentes elementos tecnológicos em suas aulas, porém é 

necessário refletir para que não se use o artefato tecnológico, com a mesma 

metodologia do ensino tradicional, pois, como já comentado, isso não muda 

estruturalmente o processo educativo e os modelos de ensino. Dessa forma, 

defende-se que os usos das tecnologias devem estar voltados a uma mudança 

de metodologia, ou seja, 

 

defende-se que as metodologias ativas representam uma maneira 

autônoma por essa realidade, sem se deixar enganar por ela, tornando-o 

também capaz de enfrentar e resolver problemas e conflitos do campo 

profissional e produzir um futuro no qual, a partir da igualdade de fato e 

de direito, cresçam e se projetem as diversidades conforme as demandas 

do século XXI.94 

 

Por se tratar de professores atuantes no Ensino Superior, que trabalham 

numa instituição de ensino com foco no EAD e que oferece formação aos seus 

docentes, pode-se supor que esses fatores contribuíram para o bom 

aproveitamento dos recursos tecnológicos oferecidos. Estes dados revelam 

também que a cultura escolar indica possibilidades de mudança e avanços em 

seu uso atendendo as demandas da contemporaneidade.  

Vale ressaltar que os docentes visualizam possibilidades de aprendizagem 

com o uso das tecnologias, porém os entraves relacionados à infraestrutura e 

ao tempo pedagógico dificultam a prática docente, conservando assim a cultura 

escolar.  

 

 
94 CAMARGO, D; DAROS, T. A sala de aula inovadora: estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado 
ativo. Porto Alegre: Penso, 2018, p.12. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este capítulo teve como objetivo identificar a influência da cultura escolar 

na aprendizagem dos professores com relação ao uso das tecnologias no Ensino 

Superior. Buscou responder a seguinte questão “De que maneira o contexto 

institucional de Ensino Superior em que o professor atua influencia e contribui 

para a sua formação continuada e uso das tecnologias?”  

A partir destes quesitos, foi realizada uma pesquisa com 18 professores 

atuantes do Ensino Superior, modalidade presencial, numa instituição que 

trabalha com as três modalidades de ensino: presencial, semipresencial e EAD. 

Utilizou-se um questionário com 6 perguntas para a coleta de dados que foram 

lidos, descritos e interpretados e apontaram questões pertinentes a relação 

entre o uso das tecnologias e a cultura escolar na formação continuada destes 

professores. Ressalta-se que os questionários foram entregues a 30 professores 

e somente 18 fizeram a devolutiva, supondo-se que a participação em pesquisas 

ainda é um processo que requer maior comprometimento dos professores de 

Ensino Superior. 

Entre os aspectos positivos apontados pelos docentes participantes, está 

o uso de softwares, aplicativos, recursos tecnológicos digitais e não digitais como 

ferramenta didática, o que, no contexto atual, foi considerado positivo, visto que 

proporciona ao aluno uma visão mais real e rápida da realidade, além de 

envolver os alunos em projetos, de forma dinâmica e interativa. 

Considerando também como ponto positivo, os professores foram críticos 

quanto ao uso da ferramenta e consideraram que ainda não tem suficiente 

conhecimento sobre o uso das tecnologias para fins didáticos, pois reconhecem 

a necessidade de aprofundamento e formação continuamente.  

Entre as dificuldades apresentadas pelos professores, apontaram a 

fragilidade do aluno em relação ao uso das ferramentas tecnológicas, além do 

necessário envolvimento com o conteúdo curricular, de modo que os alunos 
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possam relacionar teoria e prática, objetivando seu aprendizado na construção 

do conhecimento. 

Quando citaram as dificuldades e desafios, estes estão relacionados a 

problemas com a internet, ao pouco conhecimento dos recursos tecnológicos, 

tanto pelo professor como pelo aluno, e a dificuldade de integrar a tecnologia ao 

conteúdo do currículo. Estes elementos revelam que por um lado há avanços na 

cultura escolar, mas por outro há resistências. 

Tendo em vista a questão problema deste artigo, os professores 

consideraram o uso das tecnologias importante elemento para se obter um 

aprendizado de construção do conhecimento pelo aluno, com a mediação do 

professor, quebrando assim os paradigmas tradicionais de ensino e avanço na 

cultura escolar, aqui considerada a cultura da instituição.  

Vale dizer que cabe ao docente formar este profissional e, por isso, não 

pode somente transmitir conhecimento a um aluno passivo, mas deve enfatizar 

a construção do conhecimento pelo aluno e o desenvolvimento de novas 

competências necessárias para sobreviver na sociedade atual. 

Cabe à Instituição de Ensino Superior, com o auxílio de seus recursos 

humanos e de infraestrutura, continuar a incentivar o processo de construção 

de uma prática docente mais dinâmica, voltada a atender a demanda de seus 

alunos e professores, em face ao contexto atual de uso de novas tecnologias na 

sociedade, de forma interativa. 

Os elementos da cultura escolar aqui discutidos revelaram que os modos 

de pensar e fazer, foram reproduzidos, resistiram ao tempo e, reforçam a 

concepção de Frago95 sobre as mudanças na cultura escolar, que acontecem 

lentamente, pois a cultura é dinâmica, ainda que demore a mudar, está 

acontecendo. Desse modo, a relação existente entre o uso das tecnologias e a 

cultura escolar dessa instituição se constituiu de forma recíproca, os sujeitos que 

 
95 VIÑAO FRAGO, A. Fracasan las reformas educativas? La respuesta de un historiador. In: Sociedade Brasileira de 
História da Educação. (Org.). Educação Brasileira: história e historiografia Campinas, SP: Autores Associados: São 
Paulo, 2001.  
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ali transitam produzem cultura, influenciam e recebem influência da cultura que 

ali se estabelece. Com base também nas transformações e interferências do 

habitus dos agentes envolvidos, da força do campo social na influência dessa 

mudança, que consequentemente faz parte de determinado capital cultural, que 

se molda, nesse contexto, conforme teoriza Bordieu96. Considera-se, portanto, 

que a cultura escolar dessa instituição demonstrou que está aberta às 

transformações, em que os sujeitos reconhecem a necessidade de formação 

continuada para atender as demandas do trabalho docente e crescimento 

profissional.  
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5 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: A SEGUNDA LICENCIATURA SOB 

O CRIVO DOS DADOS DO CENSO ESCOLAR 

 

WALDIRENE SAWOZUK BELLARDO97 

ROSEMERI DO ROCIO DESSOTI SCHIER98 

 

A produção científica acerca da formação do professor da educação básica 

tem revelado, intensamente, inúmeros desafios que envolvem a consolidação e 

o reconhecimento social desses profissionais. Destaca-se, entre esses desafios, 

o hiato existente entre a formação superior do docente e sua aderência às 

disciplinas lecionadas nas etapas do ensino fundamental e médio. Do mesmo 

modo, também é recorrente, na literatura desse campo de pesquisa99 100 101, 

certa unanimidade acerca da urgência em repensar e ampliar a formação de 

natureza mais pedagógica das licenciaturas. 

Assim, não é por acaso que a meta 15 do atual Plano Nacional de Educação 

– PNE 2014/2024 – dedica-se integralmente a esse tema: 

 
97 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2264012510859139 
98 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1780312474329232 
99 SCHEIBE, L. Relatório final de pesquisa do projeto Subsidio à Formulac ̧ão e Avaliac ̧ão de Políticas Educacionais 
Brasileiras: avaliac ̧ão da implantac ̧ão das diretrizes curriculares nacionais para o curso de Pedagogia. Florianópolis: 

CNE/UNESCO, 2009. 
100 OLIVEIRA, J. F. A articulac ̧ão entre universidade e educação básica na formação inicial e continuada de professores: 
demandas contemporâneas, situac ̧ão-problema e desafios atuais. 2010, 17 p. Mimeografado. 
101 GATTI, B.; BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília, DF: UNESCO, 2009. 

http://lattes.cnpq.br/2264012510859139
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Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano 

de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 

caput do art. 61 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 102 

  

Todavia, essa política de formação docente, prevista para o ano de 2015, 

não se consolidou, o que fragilizou fortemente as estratégias estabelecidas no 

referido PNE/2014, em especial a 15.9 e a 15.11. 

 

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar 

formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de 

atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade 

normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação 

docente, em efetivo exercício; (...) 15.11) implantar, no prazo de 1 (um) 

ano de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para 

os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério, construída em regime de colaboração entre os entes 

federados; [...]103 

 

Não obstante, no que se refere à primeira estratégia da meta 15 do PNE, 

houve por parte do Ministério da Educação (MEC) a preocupação em se criar um 

indicador capaz de sinalizar os principais desafios no cumprimento dessa meta, 

pela construção de um diagnóstico mais preciso da formação inicial dos quase 

 
102 BRASIL. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. 
Edic ̧ão Extra do Diário Oficial da União, de 26 de junho de 2014, n.120-A. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm. Acesso em: 25 fev. 2019. 

103 Ibidem. 
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dois milhões de professores e professoras que atuam na educação básica no 

Brasil. Desse modo, cabe destacar na íntegra o conteúdo da estratégia 15.1:  

 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que 

apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 

educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições 

públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os 

partícipes; [...]104 

 

A fim de cumprir a exigência estabelecida na primeira estratégia da meta 

15 do PNE, o MEC sintetizou as necessidades de formação dos profissionais 

docentes da educação básica do Brasil em um indicador denominado “Indicador 

de Adequação da Formação Docente”. Considerando a formação inicial dos 

docentes de uma escola e as disciplinas que eles lecionam, sob o crivo do 

ordenamento legal vigente105, o indicador em tela agrupou os professores e 

professoras da educação básica em cinco grupos, conforme descrito a seguir:   

 

Grupo 1 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 

com formação superior de licenciatura (ou bacharelado com 

complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona.  

Grupo 2 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 

com formação superior de bacharelado (sem complementação 

pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona. 

 

 
104 Ibidem. 

105 A relac ̧ão dos cursos considerados adequados para cada disciplina encontra-se na nota técnica desse indicador, 
disponível na página do Inep. Ainda segundo essa mesma nota, “Quando o docente possuía mais de uma formação 
superior, foi considerada aquela mais adequada à disciplina que está sendo avaliada, sendo as demais desconsideradas, 
de forma que cada regência do docente, ou seja, cada disciplina em cada uma das turmas em que leciona, fosse 
classificada apenas uma vez.” (BRASIL. MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Nota Técnica n. 020/2014. Indicador de Adequação da formação do docente da educação básica. Brasília: Inep, 2014. 
Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais. Acesso em: 10 fev. 2019.). 
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Grupo 3 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 

com formação superior de licenciatura (ou bacharelado com 

complementação pedagógica) em área diferente daquela que leciona. 

 

Grupo 4 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 

com formação superior não considerada nas categorias anteriores. 

 

Grupo 5 – Percentual de disciplinas que são ministradas por professores 

sem formação superior.106  

 

Para o MEC, esse agrupamento permite uma produção mais eficaz e mais 

efetiva de políticas educacionais nacionais voltadas à formação docente e ao 

fortalecimento do pacto federativo.  

Considerando tais pressupostos e tomando o Indicador de Adequação 

Docente elaborado pelo MEC como fonte de agregação de dados, este artigo se 

propõe a analisar o cenário nacional no que se refere à formação dos docentes 

que atuavam na educação básica no ano de 2017107. A escolha desse ano letivo 

se deve ao fato de que – no momento de produção do artigo em tela – os dados 

ali constantes eram os mais atualizados que o INEP disponibilizava a partir dos 

microdados do Censo Escolar de 2017. 

Entretanto, ao tratar estatisticamente os dados já mencionados, optou-se 

por deixar os grupos 1 e 3 um ao lado do outro, nos gráficos a seguir, uma vez 

que tal estratégia permite visualizar com mais clareza a necessidade de políticas 

nacionais de formação docente voltadas à segunda licenciatura.  

 
106 Ibidem. 

107 Quanto ao tratamento das informações disponibilizadas pelo Censo Escolar, é necessário explicitar a diferença que 
esse banco de dados estabelece entre os conceitos de “docente” e de “função docente”. Em relação a “docente”, “está-
se considerando a pessoa do professor, aquele que recebe um código específico de identificação pessoal no cadastro de 
professores do Educacenso”. Para este artigo, a “função docente” diz respeito “à atuac ̧ão desse docente, na regência de 
classe (na data de referência da coleta dos dados), que pode se dar em mais de uma turma, em mais de uma escola, 
em mais de uma etapa etc. Ou seja, as estatísticas referentes a funções docentes podem contabilizar mais de uma vez 
o mesmo indivíduo.” (BRASIL. Resolução CNE/CP n. 1, de 11 de fevereiro de 2009. Estabelece Diretrizes Operacionais 

para a implantac ̧ão do Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica 
Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de colaboração... Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12130. Acesso em: 28 fev. 
2019.). 
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Gráfico 1- Indicador da formação docente nos anos finais do ensino fundamental por componente 

curricular, no Brasil em 2017. Fonte: elaboração própria com base nos dados do Censo Escolar, 

2017108. Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Censo Escolar, 2017. 

 

O gráfico 1 permite a construção de um diagnóstico que atende à variadas 

frentes de atuação das políticas educacionais voltadas à formação docente. 

Serão destacados, neste artigo, os dados que fazem alusão ao grupo 2 do 

gráfico, ou seja, ao percentual de componentes curriculares ministrados por 

docentes que já possuem licenciatura ou bacharelado com complementação 

pedagógica, mas lecionam em áreas distintas de sua formação inicial.  

A despeito dos limites inerentes aos diferentes desenhos e formatos das 

licenciaturas ofertadas em território nacional, interessa-nos, especificamente, 

 
108 BRASIL. MEC/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Censo escolar. Disponível em: 
http://inep.gov.br/censo-escolar. Acesso em: 25 fev. 2019. Conforme anunciado, para este artigo há uma inversão na 
cardinalidade dos grupos, por isso se pede especial atenção à legenda. 

http://inep.gov.br/censo-escolar
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compreender em que cenário atuam os profissionais que já possuem a formação 

inicial prevista no ordenamento legal.109  

Como se vê no gráfico 1, ainda há um número muito significativo de 

disciplinas ministradas por docentes que lecionam no ensino fundamental sem 

formação superior ou com formação distinta da sua área de atuação. No 

componente curricular de Arte, esse percentual chega a 40% do total, 

mostrando-se superior ao percentual de docentes formados na área, 32%. 

Mesmo entre os componentes curriculares que possuem forte tradição 

nuclear e ocupam maior espaço nos currículos e nas avaliações de larga escala, 

como Matemática e Língua Portuguesa, observa-se um percentual alto de 

docentes com licenciaturas em áreas divergentes, respectivamente 24% e 20%. 

Em Geografia, o percentual de docentes que possuem licenciatura em outra área 

chega a 29%. 

Isso nos reporta ao ano de 2009, quando foi aprovada a Resolução do 

Conselho Nacional de Educação/CP n. 01/2009, que define diretrizes 

operacionais para a implantação do Programa Emergencial de Segunda 

Licenciatura para Professores em exercício na Educação Básica Pública.  

Destarte, a exigência de certificação superior para o magistério da 

educação básica, introduzida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

n. 9.394/96, marco regulatório decisivo para a formação docente, foi um 

primeiro passo de grande envergadura, mas não suficiente para atender à 

dinâmica do campo educacional. Nessa mesma direção, o Programa Emergencial 

de Segunda Licenciatura para Professores em Exercício na Educação Básica 

Pública se fez urgente e permanente, incorporando-se à Resolução do Conselho 

Nacional de Educação/CP n. 02/2015110. Tal resolução define as Diretrizes 

 
109 A esse respeito buscar os trabalhos de Bernadete Gatti, em especial GATTI, B. Formação de professores no Brasil: 
características e problemas. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. Disponível em: 
http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em: 28 fev. 2019. 

110 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução n. 2/2015. Define as 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 continuada. Brasília, DF: CNE, 2015. 
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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 continuada. 

As novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a formação inicial e 

continuada estabelecem os princípios que devem ser respeitados nos cursos de 

segunda licenciatura, conforme aparece explícito no § 1º do art. 15: 

 

I. quando o curso de segunda licenciatura pertencer à mesma área do 

curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 800 (oitocentas) 

horas; 

II. quando o curso de formação pedagógica pertencer a uma área 

diferente da do curso de origem, a carga horária deverá ter, no mínimo, 

1.200 (mil e duzentas) horas; 

III. a carga horária do estágio curricular supervisionado é de 300 

(trezentas) horas.111 

 

Em face do exposto, cabe ainda destacar o acento posto pelas DCN de 

2015 em projetos que preconizem a reflexão crítica, a investigação e a unidade 

teoria/prática, fornecendo elementos básicos para formar um docente 

questionador, investigador, reflexivo e crítico. Essa preocupação com a melhor 

qualificação da formação dos docentes reverbera de um contexto em que os 

resultados educacionais e o rendimento escolar ficam muito aquém do esperado, 

mas cuja solução, ao passar pela formação inicial, não se esgota nela. 

Imbricadas com a formação docente, as condições de trabalho e a 

profissionalização dessa carreira precisam ser discutidas, com vistas à qualidade 

educacional almejada pelo país. Gatti é peremptória ao declarar que:   

 

 

 
111 Ibidem. 
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A educação é processo que envolve necessariamente pessoas com 

conhecimentos em níveis desiguais propondo-se a compartilhar esses 

conhecimentos. A educação escolar pressupõe uma atuação de um 

conjunto geracional com outro mais jovem, ou, com menor domínio de 

conhecimentos ou práticas, na direção de uma formação social, moral, 

cognitiva, afetiva, num determinado contexto histórico. Presencialmente 

ou não, há pessoas participando e dando sentido a esse processo. 

Quando se trata de educação escolar são os professores que propiciam 

essa intermediação. Então, a formação de quem vai formar torna-se 

central nos processos educativos formais, na direção da preservação de 

uma civilização que contenha possibilidades melhores de vida e co-

participação de todos. Por isso, compreender e discutir a formação, as 

condições de trabalho e carreira dos professores, e, em decorrência sua 

configuração identitária profissional, se torna importante para a 

compreensão e discussão da qualidade educacional de um país, ou de 

uma região.112 

 

Destarte, o alcance dessa qualidade proclamada no ordenamento legal e 

nas pesquisas educacionais depende de um planejamento a médio e longo prazo 

construído por meio de diagnósticos claros e bem elaborados. Por essa razão, 

como já foi assinalado anteriormente, o intuito maior deste artigo é provocar 

reflexões iniciais acerca do diagnóstico de uma das facetas da formação e da 

atuação dos docentes da educação básica no Brasil, a partir da qual se observou 

a necessidade da produção de políticas públicas de formação docente que 

contemplem cursos de segunda licenciatura para os profissionais que atuam no 

ensino fundamental, especialmente nos anos finais dessa etapa. 

Após analisarmos os índices referentes aos componentes curriculares dos 

anos finais do ensino fundamental e a formação dos professores responsáveis 

por ministrá-los em sala de aula, apresentamos uma síntese dos resultados do 

tratamento dos dados do Censo Escolar de 2017 para a etapa do ensino médio 

no Brasil.  

 

 
112 GATTI, B. Formação de professores: condições e problemas atuais. Revista Internacional de Formação de Professores 
(RIPF), Itapetininga, v. 1, n. 2, p. 161-171, 2016, p. 163. 
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Gráfico 2 - Indicador de adequação da formação docente no ensino médio por componente 

curricular, no Brasil, em 2017. Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Censo Escolar 

2017113.  

 

Aparentemente, observam-se índices melhores entre a formação docente 

e a atuação dos professores na etapa do ensino médio. No entanto, um olhar 

mais acurado revela um longo caminho para nos aproximarmos 

quantitativamente da meta estabelecida no PNE114 no que se refere à formação 

docente.  

No gráfico 3, considerou-se salutar desagregar os dados e comparar, em 

alguns componentes curriculares, a relação entre o percentual de docentes 

 
113 Conforme anunciado, para este artigo há uma inversão na cardinalidade dos grupos, por isso se pede especial atenção 
à legenda. 

114 BRASIL, 2014. 
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formados na área e o percentual de docentes que lecionam o respectivo 

componente curricular, mas possuem formação em outra área.  

 

 

Gráfico 3 - indicador de adequação da formação docente no ensino médio por componente 

curricular, grupos 1 e 2, no brasil, em 2017 Fonte: elaboração própria, com base nos dados do 

censo escolar 2017. 

 

O gráfico 3 amplia nossos sentidos para a magnitude dos números quando 

se trata da atuação de professores e professoras que lecionam, na etapa do 

ensino médio, componentes curriculares que não têm aderência à sua área de 

formação.  Em Sociologia, esse índice ultrapassa 50%. Física, Arte e Filosofia 

possuem quase o mesmo percentual de docentes com e sem formação na área. 

Os componentes curriculares de Química e Língua Estrangeira Moderna também 

apresentam altos índices de docentes que lecionam sem formação específica na 

área, respectivamente 20,3% e 29,6%. Biologia e Língua Portuguesa estão entre 

os componentes curriculares que alcançaram os melhores índices de adequação 

da formação docente, com quase 80% do total dos profissionais.  A pesquisadora 

Bernadete Gatti é assertiva ao declarar que a formação docente está entre os 

aspectos mais relevantes na garantia de uma educação de qualidade, inclusive 

na modalidade de educação a distância.  

 



 

114 

 

 

Qualquer que seja o tipo de relação estabelecida, e as formas dos 

processos educativos, o professor é figura imprescindível. Os insumos, a 

infraestrutura, são condições necessárias, mas não suficientes para a 

implementação de processos educacionais mais humanamente efetivos. 

A formação dos professores, suas formas de participação em sala de aula, 

em um programa educacional, sua inserção na instituição e no sistema, 

são pontos vitais. No caso dos processos de educação a distância observa-

se a importância do professor, desde a criação/produção/ 

revisão/recomposição dos materiais didáticos, até́ aos contatos com os 

alunos, mais diretos ou indiretos, em diferentes momentos, por diferentes 

modalidades: na colocação de temas, de problemas, em consultas, em 

tutoria, em revisões, em processos de recuperação, etc.; por e-mails, por 

webcam, por telefone, em bases de atendimento, etc. O professor não é 

descartável, nem substituível, pois, quando bem formado, ele detém um 

saber que alia conhecimento e conteúdos à didática e às condições de 

aprendizagem para segmentos diferenciados. Educação para se ser 

humano se faz em relações humanas profícuas. 115 

 

Essa relação entre a formação inicial e o exercício da docência no que 

tange à efetividade do ensino é consenso entre os autores da área116 117 118119120 

121 122. A disputa se localiza no âmbito da definição de “quais saberes” são 

inerentes ao trabalho docente. Para Giovinazzo Jr., “ambiciona-se que a atuação 

do professor dê conta de praticamente toda a complexidade do fenômeno 

educativo”123, desde os aspectos políticos, sociais, psicológicos, de gestão 

educacional até aqueles diretamente relacionados ao ensino de determinado 

conhecimento. No entanto, alerta o citado autor, não há como garantir em 

amplitude e aprofundamento, em um currículo de 3.200 horas, todas essas 

dimensões. O seguinte excerto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

 
115 GATTI, 2016, p. 164. 
116 GATTI; BARRETO, 2009. 
117 GATTI, 2016. 
118 TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de 
interações humanas. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
119 PERRENOUD, Ph. Por que construir competências a partir da escola? desenvolvimento da autonomia e luta 
contra as desigualdades. Porto: ASA, 2001.  
120 SCHEIBE, 2009. 
121 SAVIANI, D. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do problema no contexto brasileiro. 
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p. 143-155, 2009. 
122 DOURADO, L. F. Diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do 
magistério da educação básica: concepções e desafios. Educação e Sociedade, Campinas, v. 36, n. 131, p. 299-
324, abr.-jun., 2015. 
123 GIOVINAZZO Jr., C. A. A formação profissional nos cursos de licenciatura e o exercício do magistério na 
educação básica: intenções, realizações e ambiguidades. Educar em Revista, Curitiba, Edição Especial, n. 1, p. 
51-68, jun. 2017, p. 55. 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2001_D.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/livres/alpha/P/Perrenoud_2001_D.html
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Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação 

Básica revela essa direção ampliada na formação inicial dos docentes, 

destacando ainda a necessária articulação entre teoria e prática e a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdos 

específicos da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus 

fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos 

fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e 

gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos 

humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 

geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação especial e 

direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de 

medidas socioeducativas.124 

  

Pode-se depreender dessas orientações, como já indicado anteriormente, 

que a formação inicial dos docentes da educação básica, almejada no projeto 

educativo negociado nacionalmente e sintetizado nessas diretrizes curriculares 

nacionais, envolve grande complexidade e extrapola o espaço de sala de aula. 

Trata-se de uma formação que engloba conteúdo específico de ensino, mas 

também da gestão escolar e da gestão de sistema.  

Não obstante, o cenário educacional atual – conforme constatado nos 

gráficos – ainda apresenta um grande hiato entre a adequação da formação 

inicial prevista em lei e a formação dos profissionais que se encontram nas salas 

de aula das escolas públicas brasileiras de educação básica. Essa distância tem 

desdobramentos sérios na qualidade do ensino ofertado e na trajetória escolar 

de milhões de estudantes. Mais uma vez, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica não deixam dúvida acerca da exigência de uma sólida formação 

científica, como se observa no trecho a seguir: 

 
124 BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer n. 2/2015. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Brasília, DF: CNE, 2015. 
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Compreende-se a docência como ação educativa e como processo 

pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos 

específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação 

dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento 

inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à 

socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo 

constante entre diferentes visões de mundo.125  

 

Essa compreensão ampliada acerca da docência, que reitera a natureza 

central do trabalho pedagógico em sala de aula, reafirma a urgência de políticas 

e programas educacionais que induzam e fomentem a segunda licenciatura e a 

formação pedagógica aos docentes que ainda lecionam em áreas distintas de 

sua formação inicial. Em diagnóstico realizado pelo próprio Ministério da 

Educação, levanta-se essa pauta relativa à formação docente: “é certo que há́ 

uma enorme distância entre o perfil de professor que a realidade atual exige e 

o perfil de professor que a realidade até ́agora criou. Essa circunstância provoca 

a necessidade de muito investimento na formação profissional”.126  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Indubitavelmente, as estatísticas aqui apresentadas revelam, a partir do 

tratamento dos micro dados do Censo Escolar de 2017, pelo menos três grandes 

demandas no campo da formação docente, que exigirão políticas educacionais 

pontuais e articuladas entre os entes federados: a garantia de formação docente 

em cursos de nível superior para todos os professores e professoras da educação 

básica; a formação pedagógica indispensável aos docentes formados em cursos 

 
125 Ibidem, p. 42. 

126 BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Proposta de diretrizes para a formação inicial de professores da 
educação básica, em cursos de nível superior. Brasília, 2000. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/basica.pdf. Acesso em: 24 fev. 2019., p. 12. 
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de bacharelado e, por fim, a segunda licenciatura para profissionais que atuam 

em áreas distintas de sua formação inicial. 

Em relação à primeira demanda anunciada no parágrafo anterior, os dados 

mostraram que aproximadamente 14% dos docentes que atuam no ensino 

fundamental e aproximadamente 7% dos docentes que atuam no ensino médio 

ainda não possuem formação de nível superior. Essa realidade torna-se ainda 

mais preocupante quando cotejada com o ordenamento legal que estabelece, há 

mais de vinte anos, a exigência dessa formação em nível superior.  

No que concerne à segunda demanda, docentes sem licenciatura, a leitura 

dos gráficos parece minimizar a magnitude dos índices. No entanto, quando 

aglutinamos os grupos 3 e 4, que se referem, respectivamente, aos docentes 

que só possuem bacharelado na área (sem complementação pedagógica) e aos 

docentes formados em outros cursos superiores, há vários componentes 

curriculares que ultrapassam índices de 10%. Esse índice não é nada 

desprezível, especialmente em um país de extensão continental, como o Brasil, 

que conta, atualmente, com quase dois milhões de professores e professoras 

lecionando na educação básica. 

Nesse grupo, mais uma vez o componente curricular de Arte ganha grande 

destaque, alcançando índice de 18,1%, seguido de Sociologia, com 13%, 

História, com 11,6%, e Química, com 11,5%. O gráfico 4, apresentado a seguir, 

ilustra os índices de todos os componentes curriculares na etapa do ensino 

médio. 
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Gráfico 4 - indicador de adequação da formação docente no ensino médio por componente 

curricular, grupo 3 (bacharelado na área, sem complementação pedagógica) e grupo 4 

(formação em outras áreas, sem licenciatura e sem complementação pedagógica) no brasil, em 

2017. Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Censo Escolar 2017. 

 

O cenário profissional, explicitado no gráfico 4, em relação aos docentes 

que atuam na etapa do ensino médio, caminha na contramão das políticas de 

formação docente ensejadas no ordenamento jurídico das últimas décadas. 

Relembramos que o Conselho Nacional de Educação elaborou e publicou, em 

julho de 2015, novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial e 

continuada dos docentes da educação básica, trazendo uma significativa 

ampliação da carga horária mínima do curso de licenciatura, que passou de 

2.800 horas para 3.200 horas.  

Há inúmeras justificativas para tal ampliação, mas o argumento mais 

recorrente no texto legal versou sobre a necessidade de reforçar a parte 

pedagógica dos cursos de licenciatura. Desse modo, reitera-se, com grande 

ênfase, a importância da formação inicial em cursos de licenciatura para a 

atuação profissional como docente da educação básica.  
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Depreende-se ainda da referida Resolução CNE/CP n. 2/2015, entre outras 

questões, a necessidade da superação da fragmentação das políticas públicas e 

da desarticulação institucional por meio da instituição do Sistema Nacional de 

Educação, bem como a necessidade de articulação entre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada, em Nível Superior, 

e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica127. 

Por fim, mas não em último lugar, destaca-se a necessidade de políticas 

educacionais que fomentem a formação pedagógica em cursos de segunda 

licenciatura. O principal programa neste contexto foi o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), que previa a oferta da 

primeira e segunda licenciaturas, a complementação pedagógica aos docentes 

em exercício na rede pública, formados em cursos de bacharelado, além do 

Programa Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em Exercício 

na Educação Básica Pública. 

Esse Programa Emergencial também foi incorporado às novas DCN, 

instituídas pela já citada Resolução n. 02/2015 do CNE/CP128, segundo a qual os 

cursos de segunda licenciatura terão carga horária entre 800 e 1.200 horas, a 

depender se pertencem ou não à mesma área do curso de origem. A carga 

horária de estágio é de 300 horas, podendo ser reduzida em até́ 100 horas para 

os docentes que possuem diploma de licenciatura com exercício comprovado no 

magistério e estejam exercendo atividade docente regular na educação básica. 

No bojo dessas determinações legais, pode-se sublinhar a relevância do 

atual PNE129 quando prevê em suas metas a garantia de que todos os 

professores da educação básica possuam formação específica, obtida em cursos 

de licenciatura na área de conhecimento em que atuam; a formação de 50% dos 

professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, 

 
127 BRASIL; CNE, 2015. 
128 Ibidem. 
129 BRASIL, 2014. 
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e a aproximação do rendimento médio do profissional do magistério ao dos 

demais profissionais com escolaridade equivalente. 

Trata-se de metas que, uma vez implementadas, trarão mudanças 

quantitativas e qualitativas para o cenário educacional brasileiro, minimizando a 

crise que se manifesta, em primeira instância, pela ausência de professoras e 

professores formados em cursos de licenciatura na área em que atuam.  
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6 

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA: 

REFLETINDO O ITINERÁRIO DE SUA FORMAÇÃO 

 

GUSTAVO THAYLLON FRANÇA SILVA130 

PAULA YAMASAKI SAKAGUTI131 

  

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a importância da 

formação continuada de professores aos desafios da educação inclusiva na 

perspectiva dos princípios norteadores dos “itinerários formativos flexíveis, 

diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das 

instituições educacionais” 132 

 Neste sentido, é fundamental o papel da escola e do professor na 

trajetória escolar dos alunos oferecendo-lhes ricas possibilidades de 

crescimento. Isto implica no reconhecimento da diversidade e na valorização das 

características e comportamentos de todos os alunos os quais necessitam da 

 
130Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8394701294005024 
131Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6605471166573621 
132 BRASIL, Ministério da Educação. RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012. Brasília: MEC, CNE, CEB, 2012. 
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intervenção de professores e toda a comunidade escolar para desenvolverem 

suas potencialidades e exercerem sua cidadania. 

Na atual conjuntura de políticas afirmativas, de acessibilidade e de 

inclusão, a Educação Especial está atrelada à educação inclusiva, e se faz 

iminente a reflexão acerca da formação inicial de professores, dentre eles o 

curso de licenciatura em Educação Especial, visto que, aos futuros professores 

caberá atuar junto aos estudantes público-alvo da Educação Especial, em 

cenários educacionais inclusivos previstos por lei. 

Conforme a Resolução nº 6/2012 que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em seu Art. 6º, 

constituem-se como alguns de seus princípios norteadores: 

 

X - reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades, considerando, entre 

outras, as pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades, as pessoas em regime de 

acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, XI - 

reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais, assim como 

dos povos indígenas, quilombolas e populações do campo; XII - 

reconhecimento das diversidades das formas de produção, dos processos 

de trabalho e das culturas a eles subjacentes, as quais estabelecem novos 

paradigmas. 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos133, proclamada pela 

Organização das Nações Unidas há 70 anos, em seu artigo 2º institui que todo 

ser humano pode “invocar os direitos e as liberdades [...], sem distinção de raça, 

de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem 

nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação” e 

que não haverá “nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou 

internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, seja esse país 

 
133DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. ONU Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf Acesso em: 10/04/2019. 
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ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação 

de soberania.” 

A Declaração de Salamanca134 proclama que “aqueles com necessidades 

educacionais especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-

los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades”. Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência e 

superdotadas, “crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou 

de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou 

culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados”. 

A Declaração Mundial sobre “Educação para Todos”135, da qual o Brasil é 

signatário resultante da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, em seu Art. 1, refere que: 

 

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 

necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 

compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem 

(como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 

problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os 

seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 

potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente 

do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 

fundamentadas e continuar aprendendo. 

 

Assim sendo, é oportuno destacar três diferentes situações que podem 

contribuir para a reflexão da formação de professores no contexto da inclusão 

escolar: contribuição dos estudos filosóficos para a reflexão do olhar diferenciado 

 
134  BRASIL, Ministério da Justiça. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE). Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre necessidades 
educativas especiais. 2º Ed. Brasília: CORDE, 1997. 
135 BRASIL. Declaração Mundial sobre Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades básicas 
de aprendizagem. UNESCO, Jomtien, Tailândia, 1990. 
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e concepções para o corpo e para a deficiência, aspectos históricos do processo 

de inclusão e o professor diante da inclusão escolar. 

 

PROFESSOR INCLUSIVO: OLHAR DIFERENCIADO E CONCEPÇÕES PARA 

O CORPO E DEFICIÊNCIA 

 

Goethe, em sua teoria do conhecimento apoiou-se em Kant por concordar 

em alguns aspectos. No entanto, fez uma crítica à filosofia kantiana que mantém 

Sujeito e Objeto separados e aponta que é preciso ir além das limitações 

colocadas por Kant para ver realmente o que está na essência das coisas (BACH 

JR, 2015)136.  

Sabe-se que não é fácil, pois a própria consciência do homem faz esta 

separação quando fragmenta suas observações. É preciso ir além da vivência 

imediata para a vivência profunda.  

Enquanto as ciências naturais, por meio das divisões, tentavam separar o 

homem e natureza, a ciência de Goethe girava em torno do reconhecimento do 

objeto, tendo o experimento como mediador entre objeto e sujeito. Esta forma 

científica do poeta alemão explicar um fenômeno procura “deixar de lado 

pressuposições e pré-julgamentos, para com auto isenção se aproximar do 

fenômeno”, e a partir de sua “percepção sensorial, e do seu pensar afora busca 

encontrar a explicação para a experiência observada” (POSSEBON, 2009, p. 

40)137 

Este seu método de reconhecimento e direcionamento do olhar pode 

indicar caminhos para reflexão. O professor imbuído deste método tenta lidar 

 
136 BACH, JR. J. Educação e a fenomenologia da natureza: o método de Goethe. Filosofia e Educação, Campinas, v.7, 
n.3, p.57-78, nov. 2015 . Disponível em: 
<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8642031/9523>. Acesso em: 10 mar. 2019.  
137 POSSEBON, E. L. A Teoria das Cores de Goethe hoje. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, São Paulo, 2009. 

 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe/article/view/8642031/9523
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com as diferentes formas de conceitos, os diversos modos de se chegar aos 

resultados, a diversidade de lógicas diante de um mesmo problema que o seu 

aluno apresenta. Sabe-se que é vital no atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos que sejam vistos pelos professores em todos 

os seus ângulos, respeitando-se suas características físicas, cognitivas e 

socioemocionais. Quanto mais aspectos forem observados, melhor será o 

processo pedagógico. A perspectiva de cada professor, complementando assim 

o ponto de vista do outro, será direcionado para um objetivo em comum: 

desenvolver o potencial de todos os alunos. Entende-se que este direcionamento 

do olhar poderia ser o norte de muitos “conselhos de classe”. Trata-se de uma 

questão de mudança de concepção de mundo e de homem que se quer formar 

para se chegar a este ponto. 

Ainda nesta perspectiva, a prática da repetição frequente, principalmente 

nas atividades desenvolvidas aos alunos que apresentam deficiência intelectual, 

permite ver algo sobre novo ângulo. A repetição, para Goethe, é fundamental, 

pois: 

 

[...] Cada experiência que nos ocorre, cada experimento que a repete é, 

na verdade, uma parte isolada do nosso conhecimento, e através de 

repetições frequentes esse conhecimento isolado é trazido à consciência. 

Duas experiências do mesmo domínio podem tornar-se conhecidas, e 

podem estar intimamente relacionadas ou tidas como ainda mais 

intimamente relacionadas do que realmente estão. Essa é a natureza do 

homem, a história da compreensão humana o demonstra em milhares de 

exemplos (POSSEBON, 2009, p. 88).138 

 

Tomemos como exemplo a organização de uma peça de teatro, nos 

ensaios que os alunos organizam para a apresentação, concluem que quanto 

mais exercitam, mais detalhes percebem e ampliam as possibilidades de 

 
138 POSSEBON, E. L. A Teoria das Cores de Goethe hoje. Tese (doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
da USP, São Paulo, 2009. 



 

127 

 

 

melhoria da performance teatral. Ao oportunizar releituras e reescritas aos 

alunos, tem-se uma forma adequada de exercitar a função social da palavra. 

Neste contexto, a experiência é uma relação pessoal do sujeito com o 

objeto. A verdade do objeto se forma na repetição da experiência. Esta forma 

de conceber a repetição a partir da significação e da promoção de experiências 

ricas em sentido pode beneficiar os alunos em seu processo de aprendizagem, 

incluindo-se aqui os com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação. 

Outro aspecto que merece atenção na compreensão da inclusão é refletir 

em uma concepção para o corpo. Para tanto é necessário refletir sobre duas 

vertentes, a primeira, no corpo enquanto matéria e a segunda no corpo 

enquanto mente, tendo em vista que em determinados momentos da história, 

foram vistos de formas separadas, ou até mesmo, considerado a inexistência da 

mente em alguns momentos.  

Pensar o corpo em períodos remotos da história é pensar em uma vertente 

em que a matéria deveria ser forte o suficiente para batalhar e guerrear, este 

não sendo desta forma não serviria para a sociedade. Esse pensar leva ao 

contexto da deficiência, já que alguma habilidade funcional da pessoa estará 

comprometida. 

Em outro momento da história, o corpo foi visto como fonte de 

espiritualidade e consagração ao divino. Logo os sujeitos com deformações, ou 

até mesmo, com alguma deficiência, seja ela aparente ou não, segundo 

conselhos religiosos e sociais, eram pessoas que estavam sendo castigadas pelo 

divino, ou até mesmo com espíritos malignos. Percebe-se aí a ausência de 

reflexões sobre as questões médicas e funcionais em relação ao corpo, bem 

como sobre a questão histórica e do bem estar do dono deste corpo. 

O mito da Caverna de Platão traz a reflexão acerca da consciência 

filosófica, ou seja, o senso crítico. A partir dele é possível fazer uma analogia 

com a questão da deficiência em tempos mais remotos, especificamente em 
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relação à representação que se tem das pessoas com deficiência. Alguns sujeitos 

conseguem sair da caverna quando passam a entender que a deficiência é um 

conceito de algo natural, cuja concepção é construída historicamente, superando 

o conhecimento advindo dos sentidos. Assim, estes sujeitos vivenciam a 

experiência de saírem da “caverna”, ou seja, partem do pensar crítico sobre as 

pessoas com deficiência e passam a compreender o mundo por um novo viés, o 

do respeito. 

 

O materialismo histórico tem em Karl Marx, filósofo alemão, sua grande 

expressão e, na dialética, o único método científico de pesquisa. O termo 

dialética vem do grego dialegein, que significa discutir as ideias 

contrárias. Marx, utilizando de forma invertida a dialética de Hegel, outro 

grande filósofo alemão, descobriu que as leis da dialética são as leis do 

mundo material. Assim, se o pensamento é dialético, os homens não são 

alheios a esse mundo, mas fazem parte dele. Em outras palavras, para 

Marx, o movimento do pensamento não é senão o reflexo do movimento 

real, transportado e transposto para o cérebro do homem, razão pela qual 

a consciência é um dado secundário e a realidade, um dado primário.139 

 

Outro ponto de análise, por meio de uma ótica teórica filosófica, é acerca 

do materialismo, em que se tem a consciência como dado secundário e a 

realidade como dado primário, ou seja, os pensamentos acerca da deficiência 

devem partir do concreto. Se o sujeito está conhecendo, ou conhece alguém 

com deficiência, elabora um conceito crítico e reflexivo a partir deste 

conhecimento que está adquirindo (abstrato) e após esta análise, retorna ao 

concreto, com novos olhares, novas práxis de trabalho. No contexto educacional, 

constrói-se um novo viés enquanto docente, situando este sujeito (aluno) em 

um cenário social inclusivo. Sobre esta abordagem, o próximo capítulo, pretende 

trazer à baila os desafios do professor na perspectiva da inclusão escolar. 

 

 
139 FERREIRA, Eliana Lucia. Esportes e atividades físicas inclusivas. Niterói : In- tertexto, 2014. 
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PROFESSORES DIANTE DA INCLUSÃO ESCOLAR 

 

Para início de conversa deste tema sobre a inclusão escolar, imagine a 

seguinte cena: uma professora de sala de recursos para alunos superdotados 

percebe que uma pessoa da comunidade está olhando pela porta a estrutura de 

sua sala - uma sala como de qualquer outra de uma escola pública: com 

mobiliário simples e contando apenas com um armário e quadro-de-giz. 

Surpresa, a pessoa lhe pergunta: esta é uma sala de recursos para alunos 

superdotados? Mas, não tem estrutura, nem material, nem computador?! Nisto, 

veio a resposta por parte da professora: temos potencial humano! 

De fato, os recursos materiais são valiosos e necessários para o 

desenvolvimento de qualquer trabalho efetivo. Todavia, os equipamentos e 

recursos que os alunos vão usar podem ser consultados e utilizados em comum 

pela escola como um todo; “o que diferencia é o uso que se vai fazer deles” 

140(Guenther, 2000, p. 235). A coragem e a motivação, além do conhecimento, 

alicerçam o tripé das condições necessárias para atender este alunado da 

educação especial, seja ele com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação.  

Alencar (2007) salienta que, segundo Renzulli, o professor que contribui 

para o desenvolvimento das habilidades criativas dos alunos caracteriza-se por 

apresentar domínio do conteúdo de sua disciplina, entusiasmo e paixão pela sua 

área (o autor denomina de “romance com a disciplina”) e uso de práticas 

pedagógicas dinâmicas e desafiadoras. Em relação ao romance com a disciplina, 

é preciso o professor estar motivado e se encantar por aquilo que faz: 141 

 

 
140 GUENTHER, Z. C. Desenvolver capacidades e talentos: um conceito de inclusão. Petrópolis: Vozes, 2000. 
141 ALENCAR, E. M. L. Soriano de. Indivíduos com Altas Habilidades/Superdotação: Clarificando Conceitos, 
Desfazendo Idéias Errôneas. In: Fleith, D. de S. (org) A construção de práticas educacionais para alunos com altas 
habilidades/superdotação: v. 1: orientação a professores. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Especial, 2007. 
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O professor é considerado o componente mais importante. Aqueles que 

contribuem de forma mais efetiva para o desenvolvimento de habilidades 

criativas de seus alunos caracterizam-se pelo domínio da disciplina sob 

sua responsabilidade, grande entusiasmo e mesmo paixão pela sua área 

de conhecimento (denominado “romance com a disciplina” pelo autor), 

além do uso de práticas pedagógicas diversificadas em sala de aula, 

utilizando, por exemplo, discussão em grupo, aulas expositivas, estudos 

dirigidos, jogos e exercícios, filmes para ilustrar tópicos abordados e 

outras estratégias que ajudam a despertar e assegurar o interesse do 

aluno pelo conteúdo ministrado. 

 

O professor não precisa apresentar expertise em todas as áreas do 

currículo. É importante demonstrar as competências e as habilidades 

necessárias à sua formação, mas, principalmente desenvolver traços de 

criatividade, de liderança e de abertura ao novo. Pois, para Sakaguti e Bolsanello 

(2009, p. 2128), uma das condições imprescindíveis “ao professor é não parar 

no tempo. Precisa fazer de sua vida um cultivo, atualizar-se, articular o 

conhecimento com a realidade. Não precisa ser superdotado ou perito em todas 

as áreas do currículo”.142 

Sabe-se também que é fundamental aos professores “não pararem no 

tempo” e, para tanto, necessitam de apoio para atualizarem-se e discutirem com 

seus pares novas e diferentes formas de abordagem para responderem 

adequadamente às exigências da realidade atual. Muitos acreditam que 

precisam fazer de sua vida um cultivo, de articularem o conhecimento com a 

diversidade presente na realidade escolar. 

Pois, o projeto de uma sociedade inclusiva requer um processo de reflexão 

sobre esta diversidade que caracteriza o ambiente escolar do qual todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem estão inseridos. A diversidade não se 

restringe às diferenças e nem a um segmento de alunos que se encontram em 

situação de risco, de exclusão ou de vulnerabilidade social. No bojo da escola 

 
142 SAKAGUTI, P. M. Y.; BOLSANELLO, M. A. O papel do professor na aprendizagem do superdotado: relato de 
experiência. V Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Londrina, 2009, p.2124-2131. 
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inclusiva está o compromisso de uma educação para todos, respeitando as 

diferenças e reconhecendo as identidades de cada um para a composição de 

uma escola caracterizada pela diversidade, eis o grande desafio para a promoção 

da justiça e equidade.  

Para Sakaguti e Bolsanello (2009), a escola deve assumir um lugar 

particular como espaço potencializador da reflexão, do debate e da criação de 

ideias nas diferentes áreas do saber e do fazer. Portanto, deve redimensionar as 

práticas educativas, com a inserção também da comunidade e da participação 

familiar.143 

Neste sentido, a diversidade não pode ser concebida como uma barreira 

que impede a promoção da inclusão escolar, mas como uma ponte para o 

sucesso pessoal e social de todos os alunos. Segundo Pereira e Guimarães 

(2007)144, o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem às 

necessidades educacionais de todos os alunos constitui o grande desafio da 

educação escolar. O reconhecimento da diversidade de alunos implica em 

respeitar seus ritmos, estilos, interesses e potencialidades.  

Destaca-se a necessidade de uma organização do trabalho docente que 

oportunize modificações, permita estratégias de flexibilização e/ou adaptação de 

rotinas, com práticas didático-pedagógicas diferenciadas e clima favorável de 

aprendizagem. Domingues e Cavalli (2006) sugerem a criação de espaços não 

coercitivos, caracterizado pelo ambiente onde os próprios professores possam 

ter abertura para expressar o que pensam, sentem e desejam sem medo de 

represálias. Uma vez que, a inclusão é efetivada na construção de ambientes 

que promovem o diálogo, as interações colaborativas, o incentivo à criatividade 

na busca de respostas para os desafios que afetam a comunidade escolar. O ato 

de incluir, diferente de integrar, supõe a participação e a interação de todos os 

 
143 SAKAGUTI, P. M. Y.; BOLSANELLO, M. A. O papel do professor na aprendizagem do superdotado: relato de 
experiência. V Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação Especial. Londrina, 2009, p.2124-2131. 
144 PEREIRA, V. L. P.; GUIMARÃES, T. Programas educacionais para alunos com altas habilidades. In: FLEITH, D. S.; 
ALENCAR, E. M. L. S. (Org.). Desenvolvimento de talentos e altas habilidades: orientação a pais e professores, 
Porto Alegre: Ed. Artmed, 2007, p. 163-175. 
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envolvidos na relação pedagógica. Sendo que é na qualidade das interações que 

a diversidade ganha seu sentido. 

A história da educação especial tem mostrado que o fracasso escolar do 

aluno é também o fracasso da própria escola em fornecer ambientes de 

aprendizagem adequados aos diferentes estilos, ritmos de aprendizagem, 

habilidades e expressões. Questiona-se como está a criação de ambientes 

inclusivos para que todos os alunos tenham a oportunidade de participar, assim 

como, de que forma a formação continuada de professores para contextos 

inclusivos tem contribuído para a interação com a diversidade e promoção de 

experiências significativas na promoção do desafiante currículo que atenda a 

todos. 

Concorda-se com Freitas (2008, p. 28)145, ao ressaltar que a formação 

continuada de docentes é um desafio constante, visto que não basta o professor 

se apropriar das peculiaridades apresentadas pelos alunos com deficiência ou 

não, é preciso “ressignificar a base da sua prática educativa, ou seja, pensar o 

currículo, o planejamento e a avaliação sob a ótica da diversidade e do respeito 

à diferença”.  

No contexto da educação inclusiva, vale frisar novamente que as ações 

didático-pedagógicas devem favorecer o atendimento das necessidades 

educacionais de todos os alunos. Muitas vezes, a escola enfatiza mais o 

problema, seja ela disciplinar ou de aprendizagem apresentados pelo aluno, em 

detrimento da identificação das habilidades e capacidades que poderiam permitir 

o reconhecimento dos potenciais e as perspectivas de crescimento pessoal dos 

alunos. 

 

 

 
145 FREITAS, S. N. Sob a ótica da diversidade e da inclusão: discutindo a prática educativa com alunos com necessidades 
educacionais especiais e a formação docente. In: S. N. Freitas (Org.) Tendências contemporâneas de inclusão. 
Santa Maria: Ed. da UFSM. 2008. 
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INCLUSÃO: ACESSIBILIDADE CURRÍCULO E SOCIEDADE 

 

Compreender a inclusão escolar não se restringe apenas a abarcar as 

nuances de possíveis patologias que estão diagnosticadas no aluno, ou seja, 

alguma deficiência, mas sim, compreender as diversas nuances com que faz que 

uma verdadeira inclusão escolar ocorra. Neste sentido, percebem-se diferentes 

ângulos e diferentes atores que possuem sua parcela de responsabilidade, são 

eles: escola, família e sociedade. 

De acordo com Aguiar (2015), As concepções inclusivas, das pessoas com 

deficiência, surgiram em meados dos anos de 1980, em virtude do ano nacional 

da pessoa com deficiência.146 O que de Acordo com Brasil (1981) foi instituído 

este ano, como ano da pessoa com deficiência na Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 16 de dezembro de 1976, e tinham o objetivo de:147 

 

1. Ajudar os deficientes no seu ajustamento físico e psicossocial na 

sociedade;  

2. Promover todos os esforços, nacionais e internacionais, para 

proporcionar aos deficientes assistência adequada, treinamento, 

cuidadosa orientação, oportunidades para trabalho compatível e 

assegurar a sua plena integração na sociedade; 

 3. Estimular projetos de estudo e pesquisa, visando a participação prática 

e efetiva de deficientes nas atividades da vida diária, melhorando as 

condições de acesso aos edifícios públicos e sistemas de transportes;  

4. Educar e informar o público sobre o direito das pessoas deficientes de 

participarem e contribuírem nos vários aspectos da vida econômica, social 

e política;  

5. Promover medidas eficazes para a prevenção de deficiências e para a 

reabilitação das pessoas deficientes. (BRASIL, 1981, p.2) 

 

 
146 AGUIAR, João Serapião de. Educação Inclusiva. Jogos para o ensino de Conceitos. Campinas – SP: Papirus, 
2015.  
 
147  
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Nesta visão, Prestes (2017) endossa, um dos muitos marcos, que 

colaboraram para o desenvolvimento da educação especial e inclusiva da forma 

como é vista hoje, proveniente do dispositivo que foi a Declaração de Jomtien 

(UNESCO, 1990), este preconizava o fim das questões discriminatórias, de 

estereótipo e de preconceito de qualquer natureza na educação, tendo como 

observância a educação como direito de todos.148 

Neste cenário, podemos perceber outro marco, se não o principal e inicial 

dos avanços que a luta e os movimentos sociais que defendem os direitos das 

pessoas com deficiência tiveram. Um pouco mais tarde que o primeiro, agora no 

ano de 1994, a assinatura da declaração de Salamanca foi o marco que faltava. 

Ela endossa o reconhecimento das necessidades e das demais providências com 

urgência de educação para as pessoas com deficiência, sobretudo nas classes 

de ensino regular, (Brasil, 1994). 149 

Porém essa decisão, de certa forma, chocou muitos educadores em todo 

o mundo, com a preocupação de como trabalhar os princípios da educação e do 

processo de ensino e aprendizagem com diferentes tipos de deficiência. 

Inquietação, esta, que gerou para muitos docentes a busca por formação 

continuada na área. 

No que tange a questão da aderência ao princípio da educação inclusiva, 

os países deveriam instituir o direito à inclusão em formato de Políticas Públicas 

ou de Legislação. No Brasil foi feito por meio da LDBEN – Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional em seu Art 58, rezando que se entende por 

educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.150 

 
148 PRESTES, Irene Carmen Picone. Fundamentos da educação especial. 1. ed. - Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2017. 
149 BRASIL. Comissão Nacional Relatório de atividades.  Ano Internacional das Pessoas com deficiência. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002911.pdf > Acesso em 10 de Mar de 2019. 
150 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002911.pdf
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Nesta conjectura, diversos avanços a partir deste marco legal foram sido 

desenvolvidos, professores se capacitando, escolas se adequando aos novos 

cenários, contudo, não era e, sobretudo, não é apenas função da escola, buscar 

diminuir a discriminação e os preconceitos causados pela inclusão destes alunos 

nas classes regulares, mas sim da sociedade e da comunidade como um todo, 

incluindo a família. 

Pode-se compreender esta assertiva endossando no Artigo 1° da LDBEN 

9394/1996, ao determinar que a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais151. Neste sentido, Oliveira (2017) 

a família tem atribuído à escola muitas responsabilidades para além do processo 

de alfabetização e sistematização do conhecimento. Percebe-se esta 

transferência de responsabilidade para os sistemas extrafamiliares, pois depois 

da família é no espaço escolar que as crianças-adolescentes passam mais tempo, 

justificando a transferência muitas vezes equivocadas de responsabilidade152. 

Ainda na visão de Oliveira (2017): 

 

Em contrapartida, a família passa a exigir maior qualidade e competência 

da instituição educacional, em preparar o sujeito para a complexidade da 

vida, estabelecendo fronteiras tênues, frágeis e, às vezes, bastante 

rígidas entre esses dois sistemas. Dessa forma, a relação saudável entre 

família e escola é de fundamental importância, para evitar que o prejuízo 

recaia sobre o educando, (OLIVEIRA, 2017, p.82). 

 

Sob este prisma, a educação especial na visão da perspectiva inclusiva, 

deve se ater também aos processos educacionais, além das questões afetivas, 

sociais, culturais e que vão dar subsídio para uma vida autônoma na 

 
151 BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. 
152 OLIVEIRA, Mari Angela Calderari Oliveira. Fundamentos da Psicopedagogia. 1. ed. - Curitiba, PR: IESDE Brasil, 
2017.   
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comunidade-sociedade em que este sujeito estiver inserido. Desta forma se faz 

necessária a articulação então família e comunidade, estabelecendo vínculos da 

sociedade com a escola. Situando a escola como organismo vivo, dotada de 

sentimentos, devemos pensar que esta possui também uma função social na 

perspectiva inclusiva, que por sua vez é trabalhar com todo o cabedal teórico, 

prático, instrumental para fornecer a estes alunos a capacidade de se 

desenvolverem não apenas como estudantes, mas como sujeitos-críticos que 

criam, modificam e reestruturam sua história. Para tanto, é importante trazer 

considerações sobre o currículo no contexto da inclusão tratado a seguir. 

 

CURRÍCULO INCLUSIVO: OLHANDO O TODO 

 

Cabe destacar um paralelo entre as necessidades da escola inclusiva se 

instrumentalizar para proporcionar qualidade em educação e flexibilização 

curricular para os todos os alunos, inclusive ao público da educação especial, do 

qual é necessário compreender a concepção de currículo que norteia a escola 

dita inclusiva. Tendo em vista que a própria LDBEN 9394/1996 em seu Art. 58, 

endossa que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

É fatídico ao afirmar: “inclusão e exclusão começam na sala de 

aula”. Por mais comprometidos que estejam a sociedade e o 

governo com a inclusão, são as relações cotidianas em sala de aula 

que oferecem ou não a possibilidade de experiências de 

aprendizagem. As interações entre os membros da comunidade 

escolar promovem a inclusão e podem, se for a sua intenção, 

prevenir a exclusão. Para o autor, aí está o cerne da qualidade de 

viver e aprender (MITLER, 2003 apud CALDERARI et al, 2016, p. 

47)153 

 
153 CALDERARI, Maria de Fátima Minetto [et al]. Práticas de Ensino para a Educação Especial numa Perspectiva 
Inclusiva. - 1. ed. - Curitiba,PR : IESDE Brasil, 2016 
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Assim sendo, o currículo na perspectiva da educação inclusiva é uma 

ferramenta de quebra de barreiras e paradigmas, que afirma a capacidade dos 

alunos de inclusão aprender e apreender os conteúdos, por meio da assimilação 

e sistematização do conhecimento. Outro pressuposto que deve permear o 

currículo é quando a escola assume o compromisso político com a educação na 

perspectiva inclusiva, bem como com o compromisso pela educação de 

qualidade a todos os alunos. Pois, “a escola tem um projeto educativo inclusivo 

quando reconhece a complexidade das relações humanas (professor-aluno) e a 

amplitude e os limites de seus objetivos e ações” (CALDERARI, et al, 2016, 

p.49), ou seja, compreender os limites e potencialidades dos alunos, respeitando 

e prevalecendo suas relações sociais e de autonomia. 

Análogo a assertiva anterior, tem-se também imbuído dentro do currículo 

na perspectiva inclusiva “o espaço relacional da escola deve dar lugar à fala, ao 

discurso, pois é ele que pode fundar um laço social, a possibilidade de 

reconhecimento do “Eu” (identidade pessoal), e o lugar dentro do grupo” 

(CALDERARI, et al, 2016, p.49). Ou seja, o currículo neste ângulo, tem função 

de dar voz à pessoa com deficiência, criando um perfil e uma identidade 

enquanto sujeito participante de um grupo, de uma comunidade e de uma 

sociedade que a reconhece como sujeito e como pessoa indiferente de suas 

condições físicas, motoras e sensoriais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da necessidade de investimento na formação de professores para 

atendimento às demandas do processo de inclusão é fundamental atender três 

pilares, respectivamente: compromisso político, pedagógico e de gestão 

democrática. Cabe às Secretarias de Educação, nos âmbitos municipal e 

estadual, investirem na formação docente para que os professores possam 

reconhecer e encaminhar seus alunos com Transtornos Globais do 
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Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e Deficiência para as Salas 

de Recursos Multifuncionais ou Centros Municipais de Atendimento Especializado 

e oferecerem, no espaço da sala de aula regular, o enriquecimento 

intracurricular ou outros serviços conforme as peculiaridades do público-alvo.  

Além disso, a oferta de Atendimento Educacional Especializado não pode 

erroneamente estar vinculada à apresentação de um laudo ou de um diagnóstico 

clínico, uma vez que o atendimento oferecido não é terapêutico e não se trata 

de uma intervenção clínica, como vem ocorrendo. Pois, currículo na educação 

especial sob a ótica da educação inclusiva, também é sinônimo de acesso ou 

ainda, de acessibilidade, buscando quebrar barreiras atitudinais e agregando 

possibilidades de autonomia, cidadania e de respeito aos direitos humanos. 
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7 

O NOVO PERFIL DO PROFESSOR PEDAGOGO FRENTE 

À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: UM 

DIÁLOGO URGENTE 

 

MARCELO MESSIAS HENRIQUES154 

  VIVIANE SCHUEDA STACHESKI155 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para traçar o perfil do novo professor pedagogo qual o mercado e as novas 

diretrizes – Base Nacional Comum Curricular - BNCC e Base Nacional Curricular 

para a formação de professores - BNC exigem, vê-se a necessidade de retomar 

a sua transformação histórica da formação de professores no Brasil. Dessa 

forma, aqui se fará um breve retrocesso da figura desse profissional ao longo da 

história do país, especialmente na trajetória dos cursos destinados à sua 

formação, para posteriormente analisar a realidade atual por meio dos novos 

documentos nacionais destinados a essa formação, além da realidade social na 

qual o país se encontra. 

 
154 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2265138941933459 
155 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6605471166573621   

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=E6FAA6D681ED25421C5F8BDA9D167EE8
http://lattes.cnpq.br/6605471166573621
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Longo percurso na formação do professor ocorreu na história do Brasil, 

desde a despreocupação em ensinar as ciências, em detrimento do ensino 

voltado à fé católica, até à exigência de cursos universitários aos pretendentes 

da profissão. O presente artigo traçará o caminho histórico da formação para 

esta profissão.  

Uma grande mudança ocorreu no final do Século XX, especificamente em 

1996, quando a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determinou 

que a formação mínima para todos os professores seria a nível superior de 

graduação em cursos de licenciatura plena. 

Desde então os interessados na docência realizam cursos de diversas 

licenciaturas, e, para os que anseiam atuar com crianças menores devem cursar 

pedagogia.  

Na contemporaneidade, a discussão no meio acadêmico sobre o ensino 

básico está voltada para a Base Nacional Comum Curricular – BNCC e a nova 

Base Nacional Curricular – BNC para a formação de professores. Ambas trazem 

novas propostas de currículos, que requer um novo panorama de formação 

docente. Para tal, é preciso analisar estas propostas e verificar as mudanças 

necessárias para atender às demandas, bem como seus impactos.  

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO BRASIL: HISTÓRICO E REFLEXÕES  

 

Para poder se chegar à constituição do pedagogo ideal atual, vê-se a 

necessidade de retomar a sua base histórica. Dessa forma, aqui se fará um breve 

retrocesso da figura desse profissional ao longo da história do país, 

especialmente na trajetória dos cursos destinados à sua formação.  

Primeiramente faz-se necessário recordar que em várias épocas históricas 

do Brasil, especialmente no Período Pré-Colonial e Colonial não houve 

preocupação com a formação de professores, embora a educação informal 
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sempre estivesse presente. Evidentemente, a esse longo período, o país se 

formava aos moldes europeus e, como a preocupação e objetivo dos 

colonizadores era catequizar crianças e adolescentes a uma fé católica, os 

responsáveis por esse processo, em sua grande maioria, eram os padres jesuítas 

chegados ao país a partir de 1549. Estes, não necessitavam ter nenhuma 

formação pedagógica, apenas saber ler e escrever. 

Assim permaneceram até serem afastados do território nacional, em 1759 

pelo Marquês de Pombal – primeiro ministro de Portugal, que objetivava acelerar 

o desenvolvimento econômico do país, e, inspirado no Iluminismo, considerava 

que a educação com base no catolicismo, necessitava ser alterada por ideais de 

teor mais científicos, já que aquela não promovia pensamentos iluministas. 

Ressalta-se que nessa época o Brasil pertencia ao domínio português, portanto 

as leis vinham desse país.  

Para substituir a metodologia de ensino implementada pelos jesuítas, o 

primeiro ministro implantou as aulas régias, formadas por aulas de filosofia, 

retórica, latim e grego aplicadas como aulas isoladas, já que, contrário à forma 

empregada anteriormente, não tinham relação entre elas. Depois que o ensino 

engrenou a etapa inicial era formada pelas aulas de ler, escrever, contar e 

humanidades, a esta dada o nome de "estudos menores". 

Seco e Amaral156 (2019): 

 

A educação jesuítica não mais convinha aos interesses comerciais 

emanados por Pombal, com seus conhecidos motivos e atos na tentativa 

de modernização de Portugal, que chegariam também as suas colônias. 

Assim sendo, as escolas da Companhia de Jesus, que tinham por objetivo 

servir aos interesses da fé, não atendiam aos anseios de Pombal em 

organizar a escola para servir aos interesses do Estado. 

 
156 SECO, A. P.; AMARAL, T. C. I do. Marquês de Pombal e a Reforma Educacional Brasileira. Disponível 
em:http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/periodo_pombalino_intro.html. Acesso em:07 mar. 2019.  
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Com o tempo esse cenário mudou, de acordo com Romanowski157 (2007, 

p. 69) em 1772 iniciara um exame em que os professores de ensino elementar 

de Portugal e estendido às demais localidades de seu domínio, eram subjugados, 

sendo regulamentado por um Alvará Real, a saber: 

 

I. Ordeno: que os exames dos mestres que forem feitos em Lisboa; 

quando não assistir o presidente se façam na presença de um deputado, 

com dois examinadores nomeados pelo dito presidente, dando os seus 

votos por escrito que o mesmo deputado assistente entregará com a 

informação do tribunal. Em Coimbra, Porto e Évora (onde só poderá haver 

exames) serão feitos na mesma conformidade por um comissário e dois 

examinadores, também nomeados pelo presidente da mesa; os quais 

remeterão a ela os seus pareceres, na sobredita forma; nas Capitanias do 

Ultramar se farão exames na mesma conformidade. Sempre de tudo será 

livre aos opositores virem examinar-se em Lisboa, quando declararem 

que assim lhes convém. II. Ordeno: que o sobredito provimento de 

mestres se mandem afixar editais nos reinos e seus domínios para a 

convocação dos opositores aos magistérios. E que assim se fique 

praticando no futuro em todos os casos de cadeiras. TANURI158 (2000, p. 

62) 

 

Anteriormente à institucionalização das primeiras escolas destinadas à 

formação de professores para atuarem com crianças pequenas, já iniciara 

algumas preocupações referentes a esse assunto, especialmente no sentido à 

seleção aos interessados. Porém, mesmo após a formação das instituições as 

diligências quanto à seleção permaneceram concomitantemente pelo fato de o 

número de escolas destinadas a esse fim, ainda ser insuficiente, tanto para atrair 

candidatos, quanto por suas capacidades.  

Com a chegada da Corte Portuguesa no Brasil, em 1808, começou haver 

preocupação em relação à formação dos professores, no momento, não para 

atender às crianças e adolescentes brasileiros, mas aos filhos da corte 

portuguesa. Então cursos profissionalizantes em ensino médio e em nível 

superior foram criados. Porém, mesmo sendo seguidas as diligências feitas pelo 

 
157 ROMANOWSKI, Joana Paulin. Formação e profissionalização docente. 3. Ed. rev. e atual. Curitiba: Ibpex, 2007. 
158 TANURI, Leonor Maria. História da formação de professores. Revista Brasileira de Educação, número 14, 2000. 



 

143 

 

 

Governo, poucos resultados foram obtidos em relação à preparação dos 

professores e à aplicação do ensino inicial, ou “ensino de primeiras letras”.  

De acordo com Suhr159 (2012, p. 31) “após o retorno da corte para 

Portugal, D. Pedro I proclamou a Independência e, como “novo império”, o país 

precisava de uma constituição própria”, surge, então, a Constituição de 1824, 

primeira na história a conter item próprio à educação. Na chamada Carta Magna 

havia a determinação de que o Império necessitava contar com um sistema de 

ensino formado por escolas primárias, secundárias e universidades. Mesmo com 

sua implantação, poucas mudanças foram percebidas. Principalmente porque as 

escolas destinadas, normalmente, às crianças e adolescentes, não aplicavam os 

conteúdos com o mundo prático, tornando-o sem significado e excludente. 

Nessa época ficava em evidência a divisão entre os que sabiam e os que não 

sabiam, pois, por aplicarem o método Lancaster, os alunos mais adiantados, 

auxiliavam os mais atrasados.  Ainda no Século XIX, devido a crescente 

preocupação com a formação de professores, finalmente, surgem às primeiras 

escolas destinadas a esse fim. Como em época a capital do país era na província 

do Rio de Janeiro, lá mesmo a primeira Escola Normal foi construída já tendo 

por base as determinações de uma lei - a Lei nº 10, de 1835. Após a experiência 

da escola formadora de professores ter tido resultado positivo, outras foram 

fundadas ao longo do território nacional. Assim: 

 

Em Minas Gerais, foi criada em 1835; Bahia, em 1836; São Paulo, em 

1846; Pernambuco e Piauí, em 1864; em Alagoas, em 1864; São Pedro 

do Rio Grande do Sul, em 1869; no Pará e em Sergipe, em 1870; no 

Amazonas, em 1872; no Espírito Santo e no Rio Grande do Norte, em 

1873; no Maranhão e Mato Grosso, em 1874; no Paraná, em 1876; em 

Santa Catarina e no Ceará, em 1880; em Goiás, em 1882 e na Paraíba, 

em 1884. ROMANOWSKI (2007, p. 70) 

 

 
159 SUHR, Inge Renate Fröse. Teorias do conhecimento pedagógico. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
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Porém nem todas as escolas passaram a atuar no ano de sua criação, 

algumas após um ano de início da atuação, já suspendiam as atividades. Apenas 

após a Proclamação da República, 1889, é que a maioria vingou, mas ainda os 

professores eram empregados mais pela notoriedade social e influência política 

do que pela qualidade e especificidade de sua formação. Outro fator que levou 

ao declínio dos cursos de formação de professores foi o fato de que, segundo 

Romanoski (2007, p. 71) “nesse período, a formação do professor não era 

considerada vital para o exercício do magistério”, pois as aulas eram baseadas 

em manuais preestabelecidos em que os professores apenas os seguiam, sem 

que houvesse a necessidade de preparação de aula e demais atividades 

conhecidas atualmente como atribuições da função do professor, ou seja, as 

aulas eram descontextualizadas, fragmentadas e monótonas.  

A filosofia positivista foi tida como princípio-base da educação que deveria 

ser tomada sob o viés da liberdade e da laicidade. Assim, coube ao governo, 

então, presidencialista, assumir a responsabilidade de ofertar gratuitamente o 

ensino primário. Para isso, Saviani (2006, apud SUHR, 2012, p. 32) cita um 

trecho retirado da reforma da instrução pública do Estado de São Paulo “sem 

professores bem preparados, praticamente instruídos nos modernos processos 

pedagógicos e com cabedal científico adequado às necessidades da vida atual, 

o ensino não pode ser regenerador e eficaz”. Logo se percebe que o pensar na 

formação dos profissionais de educação era o cerne para o progresso na 

educação. 

Esse período fora conhecido como “período áureo” da educação pública 

paulista, iniciado em 1890 com a Reforma no Ensino Normal, encabeçado por 

Caetano de Campos, viabilizava o emprego de métodos de ensino novos e 

vislumbrava a expansão da rede pública estadual. Para tanto o estado 

demandava de cursos para a formação de professores normalistas. 

A partir da reforma educacional ocorrida em 1890 o protótipo 

anteriormente instalado pela província de São Paulo, foi implementado em 

outras localidades. Com a proposta de que se estabelecesse o conhecimento 
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primário, surgiu à necessidade da fundação de escolas primárias, conhecidas 

como grupos escolares, e instituição de novas escolas normais destinadas à 

formação de professores. Nesse mesmo governo foi determinada uma 

subdivisão para a instrução primária chamada de elementar e complementar, 

totalizando oito anos de ensino. Na fase complementar ocorria uma preparação 

para o ingresso no Normal. Assim: 

 

Mesmo o Estado assumindo para si o papel de mantenedor do ensino 

público, na realidade o único fato marcante da época foi a expansão do 

número de escolas, sem que houvesse, naquele momento, nenhum 

movimento em prol dos encaminhamentos pedagógicos a serem 

adotados. SUHR (2012, p.32) 

 

No decorrer do Século XX a escola se estabeleceu como principal 

responsável pela propagação do conhecimento, bem como pela expansão social 

e cultural do homem em todo tempo e lugar. Para tanto, a urgência da 

institucionalização de escolas para atender a todas as crianças passou a fazer 

parte de propostas que vislumbravam fatores determinantes à qualidade de vida 

social e dela diante da organização do Estado. Logo:  

           

No Brasil, foram realizadas várias reformas de ensino na década de 1920. 

As reformas nos Cursos Normais foram idealizadas e propostas por 

Lourenço Filho, no Ceará; Anísio Teixeira, na Bahia; Carneiro Leão, em 

Pernambuco; Fernando de Azevedo, no Distrito Federal; Francisco 

Campos e Mario Casassanta, em Minas Gerais; Lysímaco Ferreira da 

Costa, no Paraná. ROMANOWSKI (2007, p. 72) 

    

O Brasil, nessa época, pelo fato de ter iniciado o processo de 

industrialização, necessitava de mão de obra para atuar nas empresas, assim, 

viu-se a urgência de preparo profissional. Como consequência surge à obrigação 

da formação de uma equipe profissional que, primeiramente, idealizasse e, em 

seguida, deliberasse os caminhos que a educação tomaria no país. No que 

concerne à formação dos professores a ideia de que deveria haver institutos de 
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educação ganha força, em especial os que tivessem como foco central, além do 

ensino; a pesquisa. Ao professor coube a função de formar crianças, 

adolescentes e jovens para a vivência nos centros urbanos, já que muitas 

famílias saíram da zona rural movidas pelo sonho de trabalhos mais rentáveis e 

menos desgastantes, além de prepará-los para o trabalho nas novas indústrias. 

Assim, a escola junto com os professores, colaborava para a melhoria dos 

aspectos sociais, culturais e econômicos de seus alunos.  

Para que novos professores pudessem ser adequadamente formados, os 

Cursos Normais passaram por reformulações que implicaram na extensão do 

curso para o tempo de quatro anos. Nesse tempo o currículo do programa de 

estudo deveria ser organizado em dois blocos: um para atender às necessidades 

de formação propedêutica; o outro de formação específica, ou seja, 

profissionalizante.  Como consequência: 

 

Os poucos institutos de educação criados à época logo foram 

transformados em instituições de ensino superior e a formação de 

professores continuou sendo feita, marcadamente, no curso Normal, foi 

nesse panorama que surgiu o curso de Pedagogia em nosso país: temos, 

de um lado, o campo da educação buscando se firmar com caráter 

científico e, de outro, assumindo, mesmo que indiretamente, falhas na 

formação dos professores. SURH (2012, p.34) 

 

Com base em todo o processo histórico da formação do pedagogo, 

percebe-se que antigamente desempenhava suas funções de maneira 

fragmentada entre o administrativo e o pedagógico, ou seja, ora como 

supervisor, ora como orientador ou como administrador o que causava uma 

divisão de funções não proporcionando a concepção de totalidade no ambiente 

educacional. Com a evolução do curso de pedagogia, e, as diversas modificações 

que ocorreram durante seu percurso histórico, chegam-se nos dias atuais com 

uma visão mais ampla concebendo ao profissional pedagogo um lugar 

privilegiado no contexto escolar, trazendo consigo a responsabilidade e o 
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comprometimento com o pedagógico o qual envolve todo o processo educativo 

e os sujeitos nele inseridos, para Libâneo160 (2010, p. 135): 

 

O argumento principal contra a Pedagogia é o de que ela não teria 

conteúdo próprio; sua função teria sido apenas a de formar quadros para 

atender aspectos técnicos do ensino: a licenciatura e o pedagogo-técnico 

(i.e., diretores, supervisores etc.). Na verdade, argumenta-se em 

desfavor das atribuições que foram conferidas ao curso de Pedagogia 

desde a legislação federal de 1939, de formar professores para a escola 

normal e quadros técnico-administrativos. Em nenhum momento, no 

âmbito da legislação, estruturou-se um curso destinado a formar o 

investigador, o pensador das questões da educação em geral e do ensino 

em particular. Ora, o que os críticos da Pedagogia teimam em ignorar é 

que os estudos pedagógicos no Brasil sempre tiveram, via de regra, a 

conotação restrita de formação de professores e de técnicos em educação, 

desconsiderando sua outra função de propiciar a reflexão teórico-

científica sobre educação.  

 

A Reforma Universitária que teve por base a Lei nº 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, passou a adotar a estrutura do curso pela concepção técnica, 

baseada, primeiramente, em uma estrutura de base comum, em seguida o 

currículo específico para uma das habilitações eleitas pelos alunos: orientação 

educacional, administração escolar, supervisão escolar ou inspeção escolar. Ao 

finalizar o curso, o egresso poderia ministrar aulas das disciplinas inerentes a 

sua formação e exercer o ofício escolhido durante a graduação.   

De acordo com SUHR (2012, p. 37) “nesse período, a formação de 

professores para o ensino primário deixou de ser feita no curso Normal e foi 

criada, em nível de 2º grau, a habilitação para o Magistério”, isso, pois esse nível 

de ensino tinha passado a ser de teor fortemente técnico e profissionalizante. 

Era escolhido com base nas aptidões individuais e em seus anseios futuros 

quanto suas profissões. 

 
160 LIBÂNEO, J.C. Pedagogia e pedagogos, para quê?. 12ª. ed. – São Paulo: Cortez, 2010. 
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Outra mudança ocorreu no final do Século XX, especificamente em 1996, 

quando a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional161 determinou 

que a formação mínima para todos os professores seria a nível superior de 

graduação em cursos de licenciatura plena. 

Desde então os interessados na docência realizam cursos de diversas 

licenciaturas, e, para os que anseiam atuar com crianças menores devem cursar 

pedagogia. Esses, por sua vez, passam por constantes adaptações geralmente 

provocadas pelas determinações de âmbito nacional quanto aos sistemas de 

ensino. Para elucidar, cita-se, como exemplo as disciplinas de LIBRAS, Braile, e 

as voltadas aos estudos referentes à cultura afrodescente e indígena, que até 

certo tempo, não eram obrigatórias. 

 

AS NOVAS DEMANDAS DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

FRENTE À BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC 

 

Novas demandas educacionais necessitam de professores formados de 

acordo com estas exigências. Os cursos de pedagogia, quais os licenciados se 

deparam com as inúmeras disciplinas escolares – língua portuguesa, ciências, 

matemática, geografia, história e artes, precisam se adequar, apresentando 

novas propostas curriculares.  

O Governo Federal, após muitos estudos e discussões, lançou a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), sendo este: 

 

 

 

 
161 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. – 7. ed. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2012. 
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[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 

e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de 

modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional 

de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente 

à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e 

está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 

formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN). BRASIL162 (MEC, 2017) 

 

A partir da implementação da BNCC, as instituições, e seus respectivos 

coordenadores de pedagogia, necessitam analisar a nova base e fornecer uma 

formação na qual seus graduandos possam atender às exigências do mercado 

frente à nova normativa. Sendo assim, a BNCC é a: 

 

[...] referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e 

das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 

das propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a 

política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento 

de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação. (MEC, 2017) 

 

 Nesse sentido, de acordo com o MEC (2018), “espera-se que a BNCC 

ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais, contribuindo para o 

fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo”. 

Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário 

que sistemas, redes e instituições de ensino garantam um patamar comum de 

 
162 BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Fundamentos pedagógicos e estrutura geral da 
BNCC. Brasília, DF, 2017. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=56621-bnccapresentacao-
fundamentos-pedagogicos-estrutura-df&category_slug=janeiro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: abr. 2019. 
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aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento 

fundamental. Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais 

definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.  

Ainda, de acordo com o MEC, na BNCC, competência é definida como “a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do 

mundo do trabalho”. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a 

“educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 

transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, 

também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013)163, 

mostrando-se também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações 

Unidas (ONU)164. 

 Analisando a nova proposta junto à BNCC, percebe-se que o currículo 

tradicional se afasta gradualmente das ideias contemporâneas, acrescentando 

os fatores sociais e emocionais na proposta de educação. Frente às ideias 

discutidas, uma questão deve ser posta: os novos professores, formandos aos 

moldes curriculares atuais, estarão preparados para atender tal demanda? 

A formação de professores é relevante, à medida que precisa apontar para 

um trabalho docente capaz de lidar com os desafios colocados pela complexa 

realidade atual. Não se considera que o trabalho docente seja o único 

responsável pela qualidade educacional, mas sabe-se que sem o professor, não 

se promove educação de qualidade. 

 
163 BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de Educação em Direitos Humanos. 
Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos 
Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-
diretrizesnacionaispdf& Itemid=30192>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
164 ONU. Organização das Nações Unidas. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: Acesso em: 09 mar. 
2019. 
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No quadro abaixo é possível analisar as competências necessárias para 

atuar junto às instituições escolares, e, de fato, desempenhar um trabalho 

docente significativo.  

  

 A Escola Básica será desafiada a promover uma educação de qualidade 

que tenha reflexo no desempenho acadêmico de seus estudantes, atendendo 

expectativas e demandas sociais da educação contemporânea. No cenário 

apresentado, onde o social, cultural e as tecnologias se cruzam, o professor 

necessita ser conhecedor do seu tempo, aprimorando as suas metodologias e 

planejamento curricular.   

Para ser um bom professor do futuro será necessário ir além do 

conhecimento da sua área específica. Para acompanhar as transformações do 

 Quadro demonstrativo das competências da BNCC. Fonte: reprodução 

MEC 
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universo educacional, o docente do futuro terá que desenvolver novas 

habilidades, além de aprimorar as que já possui. 

 

“A NOVA PROPOSTA DE UMA BASE NACIONAL COMUM PARA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – BNC” 

 

Após a divulgação da BNCC para as diferentes modalidades de ensino, o 

Ministério da Educação está construindo a Base Nacional Comum para Formação 

de Professores da Educação Básica (BNC), “propondo uma base curricular 

destinada aos cursos de licenciatura, os quais capacitam os estudantes do ensino 

superior a lecionarem nas instituições de ensino básico, atendendo as novas 

demandas curriculares”.  De acordo com o MEC “a BNC ganha caráter normativo 

e sua implementação deverá ser feita em regime de colaboração entre estados 

e municípios, assim como já tem acontecido com a elaboração de currículos 

referenciais após a aprovação da BNCC.” 

 

BNC da formação de professores da educação básica. Fonte: reprodução/MEC. 
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De acordo com o MEC (2018), nos itens apresentados no fluxograma, as 

principais mudanças serão:  

 

a criação de um instituto nacional de formação de professores para 

centralizar ações de acreditação de cursos, formulação de políticas, 

avaliação e monitoramento; a substituição das horas de estágio por uma 

residência pedagógica desde o primeiro semestre do curso; a aplicação 

anual do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) para as 

licenciaturas, sendo obrigatória para que o estudante possa lecionar; a 

criação de estágio probatório para professores novatos, sob a tutoria paga 

de professores mais experientes; a redefinição da formação continuada 

no âmbito das secretarias estaduais e municipais, criando quatro níveis 

de proficiência; a inclusão de avaliações ao longo da carreira docente; a 

atualização das diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura e de 

pedagogia pelo Conselho nacional de Educação-CNE. No caso da 

pedagogia, a proposta do MEC é dividir os quatro anos de graduação em 

três etapas distintas de formação. 

 

Assim como aconteceu na Base Nacional Comum Curricular, a BNC de 

Formação de Professores também determina uma lista de competências 

esperadas pelos professores brasileiros, para tal, os cursos de graduação em 

Pedagogia serão divididos em três etapas dentro da sua duração de quatro anos: 
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Etapas para o novo curso de Pedagogia. Fonte adaptado / MEC 

 

A nova divisão do curso de pedagogia pela BNC traz a possibilidade de 

maior aprofundamento teórico nas áreas que o discente tem mais interesse, isso 

é bastante positivo, pois, como cientista da educação, terá aporte para 

fundamentar suas práticas. Porém, por outro lado, pode ocorrer certa restrição 

de atuação nas áreas da escola, já que será formado em níveis específicos.  

Propor uma residência pedagógica, ampliando a vivência da prática 

docente é muito importante para o desenvolvimento de profissionais que possam 

atingir um bom desempenho, pois a docência, assim como outras profissões, 

exige uma flexibilidade, pois o contato com diferentes culturas, níveis sociais, e 

regionalização brasileira requer isto.   

As aulas teóricas necessitam ser aplicadas de acordo com a realidade 

escolar, atingindo o objetivo de colocar o aluno em contato com a realidade, e 

assim preparar o acadêmico para o cotidiano escolar, portanto, a residência 

permitirá que estes acadêmicos tenham contato com este “sistema-mundo” 

escolar tão amplo, favorecendo na construção de habilidades técnicas e didáticas 

para lidar com a realidade do ensino brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sabe-se que uma nação se torna desenvolvida a partir do nível de 

escolaridade e aprendizagem de seus habitantes. Para que o ensino básico esteja 

cada vez mais satisfatório, mudanças constantes são realizadas, depois de 

variadas discussões e apontamentos feitos pelos grandes cientistas da educação.  

Em face da implantação das mudanças nas escolas, muitas outras instâncias 

urgem por adaptação tanto em suas estruturas físicas, quanto humanas. Dentre 

elas os cursos de formação de professores, evidentemente, ao longo de toda 
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história nacional, refletem as principais determinações sociais, e, principalmente 

as relativas às esferas legislativas da educação. Assim, para atender às 

demandas da educação passam por atualizações constantes.  

Como pode se observar no período em que a sociedade necessitava de 

mão de obra para o mercado de trabalho, a escola tornou-se tecnicista, e, 

consequentemente, os cursos de formação para os professores também o eram. 

Da mesma forma, quando a escola inicia a aplicação de um ensino voltado ao 

desenvolvimento integral do aluno, ou seja, para que tenha uma visão 

totalitária, ao invés de fragmentada, inicia a exigência de que os professores 

cursem licenciaturas, para assim desenvolverem mais suas próprias bases 

teóricas. 

Com a implantação da nova Base Nacional Comum Curricular, certamente 

novas demandas de adaptação à formação dos professores surgirão além das 

apresentadas nesse artigo, mas isso só com o decorrer do tempo e das 

mudanças sociais é que poderá ser visto.  

Os órgãos regulatórios estão se esforçando para garantir a implementação 

dos novos parâmetros, entretanto, ainda não é possível avaliar se as ações da 

BNC são eficazes e qual o período necessário para a sua implementação nos 

cursos de licenciaturas, principalmente pelo vasto território brasileiro e inúmeras 

instituições de ensino. 

A partir da discussão proposta se faz necessário avaliar a nova estrutura 

de ensino da educação básica, bem como os cursos de formação de professores, 

verificando seus currículos e adaptando-os a esta nova realidade. 
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8 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ANÁLISE HISTÓRICA 

E PERSPECTIVAS EVIDENCIADAS NOS DOCUMENTOS 

REFERENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DA BASE 

NACIONAL COMUM CURRICULAR 

 

KARLLA COELHO165 

SILVANA MENDES SCHUINDT166   

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao iniciarmos a reflexão acerca da formação de professores, faz-se 

necessário retomarmos alguns elementos históricos e constitutivos da presente 

temática. Portanto, é necessário apontar alguns marcos importantes relativos à 

constituição da profissão docente no contexto da educação brasileira, inter-

relacionando-os aos processos de desenvolvimento local, no caso, do estado do 

Paraná. 

 
165 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5508692387014637 
166 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0649790074542690 
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O presente artigo possui como objetivo realizar uma contextualização, 

delineando fundamentos históricos e legais que corroboraram ao 

desenvolvimento da profissão docente. Assim como, analisar sobre como o 

aspecto da formação de professores está disposto nos documentos referenciais 

de implantação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC em sistemas de 

ensino estaduais da federação, verificando, portanto, como os estados 

brasileiros estão considerando esse elemento que influencia diretamente na 

implantação da BNCC em sala de aula, para tanto a pesquisa versará sua análise 

a partir dos documentos curriculares elaborados pelas secretarias estaduais e 

homologados por seus respectivos conselhos estaduais de educação aos quais 

estão disponíveis em sítios da internet.  

Para tanto se fez necessário, realizar um levantamento de fontes históricas 

que tratassem da formação de professores, desse modo utilizou-se como fontes 

principais, os relatórios dos secretários de governo do período imperial e 

republicano, assim como outras fontes secundárias. A coleta dos materiais 

ocorreu por meio de pesquisa no site do Arquivo Público do Paraná, da Biblioteca 

Nacional Digital e do Repositório da Universidade Federal de Santa Catarina. 

A reflexão sobre a formação de professores se faz importante, pois 

historicamente a aplicação de políticas públicas voltadas a esse aspecto sempre 

apresentou um panorama de avanços e retrocessos, continuidades e rupturas, 

não efetivando assim uma ação a longo prazo que pudesse ter uma eficácia e 

um impacto significativo na qualidade do ensino ofertado no país. Portanto, ao 

analisarmos a historicidade da formação dos professores, percebemos que seu 

caminhar foi sempre a passos curtos e progressivos, tendo, portanto, poucos 

avanços. 

Atualmente, no contexto da educação brasileira, vem ocorrendo 

importantes mudanças no aspecto estrutural e curricular, fato este oriundo da 

implantação da BNCC, importante política pública que era prevista desde a 

constituição de 1988, todavia apenas neste momento deixa de se fazer presente 

apenas no papel e passa a nortear efetivamente os projetos políticos-
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pedagógicos de instituições públicas e privadas de todo o país, o que incide 

diretamente na atuação prática do professorado brasileiro.  

A preocupação com um projeto de formação de professores, é uma 

premissa básica que deve anteceder às instâncias educativas dos sistemas de 

ensino dos estados brasileiros, para que realmente a BNCC cumpra o seu 

propósito na garantia das aprendizagens essenciais a todos os educandos.  

Desse modo, faz-se necessária realizar uma análise acerca dos 

documentos referenciais construídos pelos órgãos que compõem os sistemas de 

ensino estaduais, principalmente no que tange a percepção exarada por estes 

órgãos, em relação ao processo contínuo de aperfeiçoamento dos docentes 

brasileiros, identificando assim: qual a relevância da formação de professores 

para implementação da BNCC nos documentos norteadores do currículo 

elaborados por esses órgãos. 

A BNCC é uma política pública de Estado, a qual possui como premissa a 

constituição de um currículo nacional com conteúdos mínimos a serem ensinados 

em todas as instituições educacionais do Brasil, por conseguinte, se configura 

como “[...] um documento de caráter normativo que define 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), onde a formação de professores e a adequação dos materiais 

didáticos são processos simultâneos e inerentes à sua implantação. 

 

ANÁLISE HISTÓRICA DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Ao adentrarmos o campo histórico da formação de professores na 

educação brasileira, identificamos que após a expulsão dos Jesuítas do Brasil, 

surgia a figura daquele que seria o responsável pela instrução das primeiras 

letras aos brasileiros. Esse processo inicial de reestruturação da educação formal 

ocorreu por meio da implantação do sistema de aulas régias, denota-se nesse 
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processo presença dos primeiros professores desvinculados da Igreja, onde 

essas pessoas nomeadas pelo rei, onde passam a ministrar conteúdos de forma 

individual, especialmente de gramática. Essa fase constitui-se de um período de 

grande precariedade na educação pública brasileira, fatores provenientes da 

falta de mestres, tal como de recursos orçamentários ao período em voga. 

(GONÇALVES, 2012).167 

O primeiro concurso público para professores é datado de março de 1760, 

momento em que não era exigida titulação ou idade mínima para o exercício da 

profissão, a exigência versava apenas na realização de uma prova baseada em 

conhecimentos de gramática e de matemática, em que os aprovados tinham 

como prerrogativa a autorização para o exercício da docência. (GONÇALVES, 

2012). 

Um marco no desenvolvimento do país em diversas instâncias foi o 

momento do estabelecimento da família real e da corte portuguesa no Brasil, a 

partir desse evento histórico tem-se a necessidade de formação das pessoas 

para estarem a disposição de colaborar na administração do Reino. Assim, por 

meio de ordens do rei D. João VI, inicia-se um projeto de instrução pública, com 

a organização do ensino em quatro graus, utilizando-se do método mútuo, 

conhecido como método Lancaster, no qual o professor tinha sua função 

compartilhada com estudantes mais velhos, denominados de monitores, que 

tinham como função o repasse dos conteúdos oriundos da ordem do docente aos 

demais alunos. Foi uma ação pequena, contudo a instrução começava a 

caminhar, mesmo que em passos vagarosos. 

No que tange a legislação, a partir do Ato Adicional de 1834 ocorreu a 

descentralização da instrução pública, em que seu provimento e manutenção 

passou a ser de responsabilidade das províncias, elas se tornaram responsáveis 

pela instrução primária e secundária nos seus respectivos territórios, o que 

 
167 GONÇALVES, Nadia Gaiofatto. Constituição histórica da educação brasileira. Curitiba: InterSaberes. 2012.   
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representou pouca alteração no cenário educativo da época. Já que em virtude 

de um orçamento insuficiente, os investimentos na educação continuavam 

incipientes, fato este que corroborava com a formação precária dos profissionais. 

(GONÇALVES, 2012). 

A preocupação com uma instituição responsável pela formação de 

professores é decorrente dessa organização gradativa da instrução escolar, 

surge assim a primeira escola normal brasileira para formar professores, ela foi 

instituída pelo Decreto nº 10, em 10 de abril de 1835, inaugurada naturalmente 

em Niterói, na época a capital da Província do Rio de Janeiro. Ela tinha como 

objetivo formar para o ofício do magistério.  

Conforme o Decreto n.º 10/1835, têm-se uma percepção do que 

preconizava o currículo da Escola Normal, em redação original temos o seguinte 

apontamento: 

 

Artigo. 2º A mesma Escola será regida por hum Director, que ensinará. 

Primo: a ler e escrever pelo methodo Lancasteriano, cujos princípios 

theoricos e práticos explicará. Segundo: as quatro operações de 

Arithmetica, quebrados, decimaes e proporções. Tertio: noções geraes de 

Geometria theocrica e pratica. Quarto: Grammatica de Língua Nacional. 

Quinto: elementos de Geographia. Sexto: os princípios de Moral Christã, 

e da Religião do Estado. (BRASIL, 1835). 

 

Por ser considerada onerosa aos cofres públicos, o tempo de duração da 

presente instituição foi curto, sendo fechada, portanto, poucos anos depois de 

sua fundação. Somente em pelo Decreto n.º 7.247 de 19 de abril de 1879, que 

ocorrerá o retorno do estabelecimento de uma política para a organização das 

escolas normais no Brasil, onde houve a definição de um currículo mínimo, a 

nomeação dos docentes, criação de um órgão dirigente e a devida remuneração 

aos seus funcionários, sendo essa organização conhecida como reforma Leôncio 

de Carvalho, por se tratar do nome do ministro e secretário de estado dos 

negócios do império, Carlos Leôncio de Carvalho.  
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Igualmente no mesmo período tem-se em Curitiba a construção do 

primeiro edifício projetado especialmente para a finalidade de servir como 

espaço de instrução primária, situado na época na Rua Aquidaban, atualmente 

conhecida como Emiliano Perneta, foi edificado em 1882 em um terreno doado 

pelo Comendador Antônio Martins Franco, o primeiro prédio que serviria 

exclusivamente para fins escolares, denominado de Escola Carvalho, 

homenagem a presidente da província do Paraná, Carlos Augusto de Carvalho. 

Interessante ressaltar que no mesmo local posteriormente viria a ser inaugurada 

no ano de 1922, o Palácio da Instrução, o qual ainda se configura como uma 

referência na formação dos professores paranaenses, atual Instituto de 

Educação do Paraná Professor Erasmo Pilotto.  

 

 

Fonte: Relatório Secretário de Governo – 31 de agosto de 1895. Arquivo público do Paraná. 

 

No mesmo ano, em 1882, no relatório anual elaborado pelo supracitado 

presidente da Província do Paraná, apresentado ao Diretor Geral da Instrução 

Pública, tem-se o seguinte relato, acerca do corpo docente, em redação original: 
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De todas as medidas da reforma de que carecemos, a que impõe-se, como 

urgentíssima e indispensável, é aquella que diz respeito ao melhoramento 

do corpo docente. Quantas vezes tem sido repetido que os nossos 

professores primários, salvo bem raras exceções, são inteirmanete 

inabilitados para o exercício das funções dos altos cargos que ocupam? 

entretanto quase nada se tem feito para melhorar esse estado. E´a minha 

opinião sincera que, os maiores sacríficios que a província possa fazer em 

favor da instrucção publica darão sempre resultado negativo emquanto 

não se melhorar o professorado. (PARANÁ, 1882). 

 

No Paraná, a Escola Normal criada surgiu com a homologação da Lei nº 

456, de 12 de abril de 1876, assinada pelo Presidente Provincial Adolpho 

Lamenha Lins, o qual após criar o instituto de preparatórios, anexou a ele a 

Escola Normal, cujo curso previa as disciplinas de pedagogia e metodologia, 

gramática nacional, aritmética e geometria, compreendendo desenho linear, 

geografia e história, principalmente a do Brasil. O curso ocorria em um período 

de dois anos, sendo de matrícula gratuita, assim como, previa a concessão anual 

de licença para até dez professores da Província para frequentarem a Escola 

Normal, contudo, era um espaço interditado às mulheres, assim como as 

pessoas negras. (MIGUEL; MARTIN; SCHUINDT, 2000).168  

Em tais circunstâncias, sob a ótica do presidente da Província do Paraná, 

Carlos Augusto de Carvalho, em 1882, têm-se o seguinte panorama da Escola 

Normal: 

 

 

 

 

 

 
168 MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck (Org.). MARTIN, Sônia Dorotea. SCHUINDT, Silvana Mendes. Coletânea da 
documentação educacional paranaense no período de 1854 a 1889. Campinas, SP: Autores Associados, SBHE, 
2000. 
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A escola normal do Paraná não funciona por falta de alunos. 

V. Ex. que compreende tão bem a necessidade que temos de um corpo 

docente idôneo, proporá sem dúvida ao corpo legislativo provincial, sérias 

medidas para melhorar o estabelecimento que deve preparar as nossas 

escolas. Tomo, entretanto, a liberdade de manifestar a V. Ex. a minha 

opinião a esse respeito. Julgo que o único meio de que a província se 

poderá servir para conseguir com que a cada escola normal seja 

devidamente frequentada, está em dar maiores vantagens aos 

professores diplomados para essa escola, facilitando, ao mesmo tempo, 

aos actuaes professores os meios que os habilitem a cursar aulas desse 

estabelecimento. Para esse fim poder-se-á, imitando o que tem sido feito 

em outras partes do Império, conceder-lhes licença com vencimentos, 

ficando eles obrigados a deixar em suas cadeiras substitutos idôneos, 

pagos a sua custa. Afim de que todos os professores sejam foçados à 

passar pela escola normal, poderá ser determinado um prazo razoável, 

findo o qual, aqueles que se não houverem apresentado à matrícula, ou 

perderão o direito a suas cadeiras ou sofrerão qualquer outra pena severa 

que for considerada justa. (PARANÁ, 1882). 

 

Com o advento da república, consolidou-se o modelo de desenvolvimento 

em relação à instrução escolar, o surgimento dos grupos escolares no início do 

século XX é o princípio da institucionalização da escola. Esse processo foi 

simultâneo ao desenvolvimento da sociedade brasileira e início da 

industrialização brasileira, por conseguinte do aumento dos centros urbanos. A 

Constituição Republicana de 24 de fevereiro de 1891 não alterou a competência 

para legislar sobre o ensino normal, conservando assim a descentralização 

proveniente do Adendo Constitucional de 1834, modelo ao qual perdura até a 

atualidade. 

Em relatório de 1894, apresentado por Caetano Alberto Munhoz, então 

Secretário da Instrução Pública, ao governador do estado do Paraná, Francisco 

Xavier da Silva, percebe-se que a preocupação com a formação dos professores 

ainda é recorrente nos anos iniciais do sistema republicano. Assim, ele versava: 
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As escolas quer temos são insuficientes; mas, antes de aumentar o seu 

número, tratemos de preparar, mestres, dando-lhes a instrucção 

necessária, cercando-lhes de todas as garantias adequadas a sua nobre 

e elavada missão e colocando, ao lado do estímulo e da recompensa para 

os bons, o látego do castigo e da expulsão para os dyscolos, que quiserem 

profanar a majestade do templo sagrado da escola; que é crysol onde se 

fundem as intellingencias infantils, para d’ahi surgirem límpidas e 

ascenderem ás altas cogitações de mais elevados conhecimentos. 

[...]  

A par de tudo isso, é de conveniência que exija-se diploma de curso 

completo da Escola Normal, que para isso está dividamente  montada, 

ou por algum análogo. Si assim se fizer, profícuos serão  os fructos 

do dispêndio feito pelo Estado para a manutenção deste estabelecimento 

de ensino. (MUNHOZ, 1894). 

 

O capítulo III do Código de Ensino de 1915 versa especialmente acerca da 

formação dos professores paranaenses, desse modo a valorização dos 

professores que possuem o curso de normalista se sobressai aos demais 

profissionais. Portanto, o que está disposto em seu artigo 10.º é que só poderiam 

ser nomeados para reger efetivamente em escolas urbanas ou suburbanas, os 

professores formados pela escola normal. 

Ainda era exigido provar boa capacidade física e moral para o exercício do 

magistério, sendo que essa característica consistia na ausência de deficiências 

físicas e no tocante a moral era atestada pela isenção ao crime ou contravenção 

e do vício da embriagues ou do jogo, tendo portanto conforme a linguagem da 

época “costumes ordeiros e honestos”.(PARANÁ, 1915) 

Com a reforma empreendida em 1922, pelo Inspetor Geral do Ensino na 

gestão do Presidente do estado Caetano Munhoz da Rocha, o professor Cezar 

Prieto Martinez, desenvolveu ações pontuais no que tange a instrução pública. 

Por ele possuir uma formação pedagógica, considerava essencial a formação do 

professor, criando mais duas escolas normais no estado, o qual considerava a 

formação como o reflexo no melhoramento dos resultados escolares dos alunos. 

Assim tem-se: 
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Muitos anos serão ainda precisos para resolver a importante questão do 

preparo do professor normalista. A criação e próxima instalação das duas 

escolas normais, de Ponta Grossa e Paranaguá, virão sem dúvida apressar 

essa solução. A primeira escola poderá receber candidatos residentes nos 

municípios circunvizinhos que, após a conclusão do curso, irão reger 

cadeiras da região chamada dos Campos. A segunda fornecerá os 

elementos precisos para povoar de professores a região litorânea, para 

onde mui raramente aparecem candidatos, em virtude do clima que é ali 

completamente diferente do de serra acima. (MARTINEZ, 1922). 

 

No contexto dos anos 1930, o ideário nacionalista e as mudanças 

significativas no contexto político do país colaboram para a criação de diversos 

órgãos, portanto destaca-se a criação do Ministério da Educação e Saúde, do 

Conselho Nacional de Educação, do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(Inep), onde o então ministro Gustavo Capanema instituiu as Leis Orgânicas de 

Ensino, sendo, portanto, a Lei n.º 8.530 de 02 de janeiro de 1946 específica ao 

ensino normal, a qual organizou os cursos em dois níveis: 1.º ciclo (4 anos) 

formação de regentes para o ensino primário e 2.º ciclo (3 anos) formação de 

professor primário.  

O ensino normal tinha a finalidade de prover à formação do pessoal 

docente necessário às escolas primárias, habilitar administradores escolares 

destinados às mesmas escolas e de desenvolver e propagar os conhecimentos e 

técnicas relativas à educação da infância.  

O curso de regentes de ensino primário era constituído por quatro séries 

anuais, compreendendo, no mínimo, as seguintes disciplinas: 
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QUADRO 1: DISCIPLINAS PARA FORMAÇÃO DE REGENTES DO ENSINO 

PRIMÁRIO 

Série  Disciplinas  

Primeira  1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia geral. 4) Ciências 

naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) 

Trabalhos manuais e economia doméstica. 8} Educação física.  

Segunda 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia do Brasil. 4) 

Ciências naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 

7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) 

Educação física.  

Terceira 1) Português. 2) Matemática. 3) História geral. 4) Noções de 

anatomia e fisiologia humanas. 5) Desenho. 6) Canto orfeônico. 

7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) 

Educação física, recreação e jogos.  

Quarta 1) Português. 2) História do Brasil. 3) Noções de Higiene. 4) 

Psicologia e pedagogia. 5. Didática e prática de ensino. 6) 

Desenho. 7) Canto orfeônico. 8) Educação física, recreação e 

jogos.  

 

Disciplinas para formação de regentes do ensino primário. Fonte: elaborado pelas autoras 

 

 Ainda era previsto o ensino de trabalhos manuais e das atividades 

econômicas da região obedecendo a programas específicos, que conduzissem os 

alunos ao conhecimento das técnicas regionais de produção e ao da organização 

do trabalho. Existia igualmente o curso normal regional, que funcionavam em 

zonas de colonização, o qual visava proporcionar nas duas últimas séries, noções 
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do idioma de origem dos colonos e explicações sobre o seu modo de vida, 

costumes e tradições. 

Em relação ao curso de formação de professores primários ele ocorreria 

três séries anuais, compreendendo, pelo menos, as seguintes disciplinas: 

 

QUADRO 2: DISCIPLINAS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRIMÁRIOS 

 

Série Disciplinas 

Primeira  1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) Anatomia 

e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e artes 

aplicadas. 7) Educação física, recreação e jogos.  

Segunda 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 3) Higiene e 

educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 5) 

Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação 

física, recreação e jogos 

Terceira 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 3) História 

e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) 

Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 

7) Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, 

recreação e jogos.  

 

Disciplinas para formação de professores primários. Fonte: Quadro elaborado pelas autoras 

  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 4.024, de 

20/12/1961) conservou em grande parte a organização anterior, contudo o 

Paraná por meio da Portaria n.º 873 estabeleceu normas concernentes no ano 
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de 1962 ao currículo dos estabelecimentos estaduais de ensino médio. Nesse 

sentido, o curso normal em nível ginasial, tinha como disciplinas obrigatórias 

específicas: Didática e Prática, Psicologia Educacional, História e filosofia da 

educação e educação Doméstica e as escolas normais de grau ginasial, tinham 

as disciplinas obrigatórias especificas: Psicologia Educacional e Didática e 

Prática, a qual a partir do ano de 1963 se constituiria por 5 séries anuais. Sendo 

que as disciplinas obrigatórias no ensino médio oficial eram compostas por: 

Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Educação Física (até os 

18 anos). Tendo ainda, as disciplinas complementares e optativas, a saber: 

Organização social e Política Brasileira, Desenho, Francês e Inglês no ciclo 

ginasial do ensino secundário e do ensino normal;  

Com a promulgação da Lei nº 5.692 de 1971, ocorre uma nova 

organização do ensino em primeiro e segundo grau, o que ocasiona o 

desaparecimento das escolas normais, pois o exercício do magistério em 

primeiro grau torna-se uma habilitação específica do segundo grau, fazendo 

parte do programa de profissionalização obrigatória nessa etapa. Nesse contexto 

a formação de especialistas e professores para o curso normal passou a ser feita 

exclusivamente nos cursos de Pedagogia. 

Neste sentido, o Parecer nº 853/ 71, do Conselho Federal de Educação, no 

que diz respeito à formação de professores afirma que as modificações 

preconizadas com a nova lei visavam o aumento da eficiência, redução de custos 

e principalmente a valorização dos profissionais. Pois, consideravam que os 

currículos anteriores, tinham uma inspiração intelectualista, o qual dividia o 

conhecimento em disciplinas muito específicas ocasionando efeitos desastrosos 

na aprendizagem dos normalistas, quando passava do ensino primário para o 

ginasial. Paradoxalmente, o que ocorreu foi uma especialização da profissão 

docente por meio da extinção das escolas normais e da criação de diversas 

habilitações ao exercício do magistério. 

Nesse panorama legal, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabeleceu em seu título VI, 
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que trata dos Profissionais da Educação, e em seu artigo 62 alterado pela lei nº 

13.415, de 2017, que a formação dos professores “[...] far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para 

o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.” 

(BRASIL,1996).     

Por conseguinte, os entes federados em regime de colaboração, deverão 

promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de 

magistério, assim como poderão utilizar recursos e tecnologias de educação a 

distância nesse processo contínuo de aperfeiçoamento.          

 

A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA PERSPECTIVA DOS DOCUMENTOS 

REFERENCIAIS DA BNCC 

 

Desde a Constituição Federal de 1988, tem-se a definição da criação de 

uma Base Nacional Comum Curricular que abrangesse todo o território nacional, 

pois em seu artigo n.º 210, a carta magna estabelecia que seriam “[...] fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 1988). 

Pautada nesse marco constitucional, a LDB nº 9.394/96, no Inciso IV de 

seu Artigo 9.º, estabeleceu da mesma forma, que caberia as diversas instâncias 

do poder, estabelecer as competências e diretrizes para a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio, afim de nortear os currículos e seus 

conteúdos mínimos, visando assegurar formação básica comum a todos os 

estudantes do país, com a definição das aprendizagens essenciais a serem 

aprendidas durante toda a educação básica.  

Destarte, sobre a formação dos professores o documento final da BNCC 

traz em seu texto introdutório que:  
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A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da 

formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A 

ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que 

responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara 

grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre o peso do 

professor na determinação do desempenho do aluno e da escola de 

educação básica, essa é uma condição indispensável para a 

implementação da BNCC. (BRASIL, 2017). 

 

Portanto, ao construir os seus documentos referenciais, cada Sistema de 

Ensino deve evidenciar a reflexão no que tange ao processo de formação dos 

professores em seus respectivos contextos educacionais. Desse modo, 

passamos a analisar a percepção exarada nos documentos produzidos pelos 

estados brasileiros.  

Cada estado ao elaborar o documento norteador de seu currículo local 

optou por colocar um nome no material construído, sendo, portanto, uma 

variedade de nomenclaturas utilizadas no país, contudo, definiu-se pela 

utilização ao longo deste texto, a partir de então, conforme o seu emprego em 

cada sistema de ensino. 

No caso do Paraná, o documento foi intitulado de: “Referencial Curricular 

do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações”, esse documento foi construído 

por meio da organização de um comitê gestor, constituído pela Secretaria de 

Estado da Educação do Paraná – SEED/PR, Conselho Estadual de Educação do 

Paraná – CEE/PR, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – 

UNDIME/PR e União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – 

UNCME/PR, uma vez que estas são as instituições responsáveis por executar e 

normatizar a educação escolar nos diferentes sistemas. 

No que se refere ao tema em estudo do presente artigo, o documento do 

Paraná, traz sua menção em dois parágrafos, sendo que o primeiro versa que 

“[...] da mesma forma, as redes de ensino, em parceria com o MEC, 

proporcionarão formação continuada aos professores, visando assegurar a 

qualidade do processo de aprendizagem e atribuir sentidos e significados ao 



 

172 

 

 

conhecimento escolar, [...].” (PARANÁ, 2018). Contudo, não aponta ações ou 

estratégias específicas nesse sentido. Ainda cita que para atingir a equidade é 

necessário a “[...] oferta de mais recursos, melhores condições às escolas menos 

providas e aos estudantes que mais necessitam, além da formação continuada 

dos professores voltada para o compromisso ético com a igualdade e equidade. 

(PARANÁ, 2018). Portanto, será necessário aguardar efetivamente a BNCC ser 

posta em prática para identificar as ações concernentes à atualização do 

professorado paranaense.  

O documento construído no Rio Grande do Sul, chamado de “Referencial 

Curricular Gaúcho”, dedicou especialmente um subtítulo no Capítulo 

“Concepções” a questão da formação de professores, trazendo assim o título 

“Formação Continuada dos profissionais da educação”, sua atenção ao longo do 

texto se volta para aspectos legais da formação, com citação da Resolução n.º 

2, de 1.º de julho de 2015, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior e formação continuada, assim como se 

ampara Parecer do Conselho Estadual de Educação do mesmo estado n.º 

752/2005, o qual complementa o discurso da formação docente.  

Ainda expõe que a formação continuada dos professores deve ser 

permeada pela aquisição de saberes, por meio de uma prática crítico-reflexiva, 

sendo o espaço escolar um terreno fértil para a construção de sua prática 

educativa na qual ele torna-se um sujeito reflexivo e investigador, como, por 

conseguinte, ocorre a reformulação de suas estratégias, reconstruindo assim a 

sua ação pedagógica. Portanto, a formação continuada é definida como um 

processo de reflexão de sua prática em sala de aula. (RIO GRANDE DO SUL, 

2018) 

Tal análise, corrobora com a percepção de Fazenda (2015), quanto ao 

processo de formação continuada:  
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Assim, pensar sua formação significa pensá-la como um continuum de 

formação inicial e continua. Entende, também, que a formação é, na 

verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os 

saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, 

cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares. É nesse confronto e 

num processo coletivo de troca de experiências e práticas que o professor 

vai constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que 

constantemente reflete na e sobre a prática. (FAZENDA, 2015, p. 174). 

 

O “Currículo Referência de Minas Gerais”, entende a formação continuada 

como um processo que deve oportunizar aos “profissionais da educação a análise 

crítica, inovadora e permanente de sua prática, considerando a formação 

continuada a partir das necessidades locais, em consonância com as diretrizes 

da rede (MINAS GERAIS, 2018). Nesse contexto, há uma centralidade do 

currículo, pois entende-se que é ele quem norteará a prática pedagógica, 

indicando a base do que será desenvolvido no cotidiano escolar.  

Embora se estabeleça o conteúdo que será ensinado nas etapa, o 

documento não indica como ocorrerá o acompanhamento do processo de 

aprendizagem, portanto cita que: 

 

[...] é necessário que o processo de formação continuada possibilite a 

articulação entre os conhecimentos básicos da função docente (que dizem 

respeito à sua área de atuação; à formação inicial) e os conhecimentos 

indispensáveis ao desenvolvimento profissional (o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, a gestão da sala de aula, a compreensão da 

avaliação como instrumento diagnóstico...), a partir de uma postura 

reflexiva sobre a prática, que possibilite lidar com as diferentes questões 

que permeiam o trabalho diário do professor. (MINAS GERAIS, 2018). 

 

Ao analisar o documento elaborado pelo Rio de Janeiro, o qual é chamado 

de “Documento Curricular do Rio de Janeiro”, percebe-se que a formação de 

professores é abordada em diversos itens constantes do material. No item “1.4. 

Integração curricular e Temas Transversais” é anunciada a necessidade de criar 

e disponibilizar materiais de orientação para os professores, bem como manter 

processos permanentes de formação docente visando o seu aperfeiçoamento. 
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Em um capítulo dedicado especialmente à educação infantil, a temática de 

formação do professor se fez fortemente presente. Foi evidenciada no item “2.6. 

Interações Criam Vínculos e Aprendizagens”, o qual descreve características do 

que se espera do profissional docente das creches e pré-escolas. Desse modo, 

o documento afirma que o professor deve ter um olhar da totalidade e de 

reflexão sobre sua prática, que perceba o cotidiano da Educação Infantil como 

um campo de objeto de pesquisa. Portanto, deve possuir um perfil curioso, 

cooperativo, de um aprendiz permanente e de uma pessoa em constante 

formação. (RIO DE JANEIRO, 2018). 

No mesmo sentido o documento ainda enfatizou que na Educação Infantil 

as crianças não realizam provas, entretanto os instrumentos avaliativos se 

configuram como formas de registros que servem como documentação do 

processo pedagógico, sendo, portanto, um material que subsidia a reflexão e a 

formação dos professores. (RIO DE JANEIRO, 2018). 

O documento ainda dedica um subtítulo a “Formação de Professores da 

Educação Infantil”, mencionando a percepção histórica desse profissional 

associado à imagem de uma boa mãe, em que a educação infantil era vista como 

um espaço de atendimento e cuidado, ou seja, uma extensão do lar familiar. 

Cita ainda, os marcos legais de formação dos professores constantes na LDB, 

bem como ressalta sobre as diferenças existentes nas exigências feitas ao 

educador infantil e aos demais professores das outras etapas da educação 

básica.  

Conclui-se com esse documento que o trabalho com a educação infantil 

deve superar a percepção construída historicamente de um espaço 

assistencialista, pois sua ação é eminentemente pedagógica, definindo assim, 

por conseguinte a diferença entre os conceitos de cuidar e educar na educação 

infantil. 

O material ainda menciona sobre a necessidade de formação, inicial e 

continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos 
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específicos na área de atuação da educação especial. Em que se faz necessário 

compreender o trabalho educativo em salas de atendimento educacional 

especializado, salas de recursos, centros de atendimento educacional 

especializado, núcleos de acessibilidade das instituições de educação superior, 

classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, a partir de uma visão 

interativa e interdisciplinar. (RIO DE JANEIRO, 2018). 

A escolha desses documentos analisados conforme supracitado se fez pelo 

fato de estarem disponíveis em site da internet, embora seja uma visão parcial 

dos entes da federação, percebe-se que os discursos são similares em sua 

constituição, atribuindo a formação continuada como o grande mestra do 

processo de formação docente por meio da reflexão prático-teórica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente capítulo apresenta uma reflexão sobre a formação docente a 

partir da perspectiva história entrelaçando-a com a BNCC. Inicialmente, 

apresentamos um breve histórico da formação docente no Brasil e no Paraná, 

perpassando o surgimento da primeira escola normal brasileira de formação de 

professores, a criação das Leis de Diretrizes e Bases até as discussões 

apresentadas atualmente por alguns sistemas de ensino na BNCC. 

Ao longo do desenvolvimento desse artigo, descreve-se como a BNCC, 

prevê a formação docente, no processo de adaptação das redes de ensino, no 

que tange à formação continuada do professor, desde a educação básica até os 

cursos de licenciatura, bem como, a implantação da legislação nacional em cada 

unidade da federação. 

O documento da BNCC é flexível quanto a formação continuada, 

permitindo que as diversas instâncias estaduais estabeleçam em seus 

documentos o processo de formação docente nos seus diferentes contextos 

educacionais, conforme explanado pela versão final do documento: 
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Referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das 

redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das 

propostas pedagógicas das instituições escolares, a BNCC integra a 

política nacional da Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento 

de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, 

referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 

conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura 

adequada para o pleno desenvolvimento da educação. (BRASIL, 2018) 

 

Em síntese, embora a BNCC seja uma política pública muito importante, 

que abrange todo o território nacional, ela trouxe poucas mudanças no que se 

refere a formação dos professores, pois desde o adendo de 1834, que transferia 

os investimentos da educação primária do governo federal para o os governos 

provinciais, nenhuma ação realmente significativa ocorreu nesse campo. O que 

temos são reformas, as quais são intituladas por aqueles que a promoveram, 

que não alteram a base da qualidade da educação pública, a qual se assenta na 

formação do professor primária, assim como no investimento desse segmento 

educacional. 

As instituições de ensino superior públicas majotariamente são 

reconhecidas pela qualidade do seu ensino oferecido, enquanto os números 

versam uma disparidade no mesmo quesito das instituições públicas de ensino 

primário. Conforme a legislação vigente, as instituições de nível superior 

possuem como mantenedora o governo federal, portanto não seria esse o 

momento de ele assumir a formação dos professores primários, mesmo que 

fosse em regime de colaboração com os estados e municípios para melhorar os 

índices da educação básica? 

Ponderamos que o documento da BNCC está focado na busca pela 

melhoria da prática pedagógica, como também, nos avanços das políticas de 

estruturação da formação continuada, especialmente no que se refere a 

aplicabilidade da proposta, porém como essa política avançou pouco no cenário 

da formação de professores, mantendo o prescrito desde o ato adicional de 
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1834, temos assim, um processo de continuidade das reformas ocorridas 

anteriormente. 
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PRÁTICAS NAS LICENCIATURAS: CONTRIBUIÇÕES 

DO PORTFÓLIO PARA O LETRAMENTO ACADÊMICO 

 

DEISILY DE QUADROS169 

LUCIANA CAROLINA SANTOS ZATERA170 

 

INTRODUÇÃO 

 

A necessidade de trabalharmos na escola, durante a Educação Básica, com 

diferentes gêneros textuais, objetivando o desenvolvimento de habilidades de 

leitura e de escrita para que o aluno seja capaz de compreender e produzir textos 

que circulam na sociedade está presente em diferentes documentos oficiais 

brasileiros, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

No entanto, ainda que haja essa preocupação e obrigatoriedade, dados 

apontam que os estudantes, ao ingressarem no Ensino Superior, não 

apresentam as habilidades necessárias para a compreensão leitora e para a 

escrita de diferentes gêneros textuais. De acordo com o INAF (Indicador de 

Alfabetismo Funcional) 2018, no Ensino Superior, 4% dos acadêmicos são 

 
169 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7870169090904688 
170 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5791172078154104 

http://lattes.cnpq.br/7870169090904688
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analfabetos funcionais e apenas 34% dos graduandos são considerados 

proficientes em língua portuguesa. 

Dessa forma, percebe-se que há a necessidade de pensarmos no 

Letramento Acadêmico no Ensino Superior, de modo a minimizar a dificuldade 

enfrentada pelos acadêmicos na leitura e escrita de textos diversos. Estamos, 

portanto, visando à formação de professores que serão responsáveis pelo 

letramento de estudantes da Educação Básica e estão vivenciando mudanças, 

como as trazidas pela BNCC, durante seu processo de profissionalização.  

Assim, apresentaremos nesse artigo dados obtidos em entrevista com 30 

alunos calouros e 30 alunos veteranos do curso de Pedagogia Presencial de uma 

instituição de Ensino Superior de Curitiba, de modo a refletir sobre a importância 

de uma atividade prática desenvolvida pelos alunos com vistas a promover o 

letramento acadêmico: o Portfólio. 

 

A TRAJETÓRIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA  

  

Desde a segunda metade da década de 1980, com a abertura do regime 

militar e a redemocratização do país, os debates pró-educação intensificam-se 

na direção do combate à evasão escolar, aos altos índices de reprovação e 

principalmente ao analfabetismo ou à ineficiência do ensino de Língua 

Portuguesa, que até então, centrava-se em práticas tradicionais, como cópia e 

repetição de textos considerados “modelos do bem escrever” e o ensino 

exclusivo da gramática normativa, descontextualizada dos usos efetivos de 

linguagem no cotidiano. 

 Como constata Mortatti171: 

 

 
171 MORTATTI, Maria do R. L. Na história do ensino da literatura no Brasil: problemas e possibilidades para o 
século XXI. Educar em Revista, Curitiba, n. 52, p. 23-43, abr./jun. 2014. Editora UFPR, p. 24.  
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Visando à construção da educação democrática para uma sociedade 

democrática, foram-se formulando e implementando programas 

governamentais, como aqueles destinados à superação da “crise da 

educação” e as correlatas “crise da alfabetização” e “crise da leitura” no 

Brasil. Foi-se intensificando, então, o interesse pelo estudo e pela 

pesquisa, em programas de pós-graduação de educação, sobre esses e 

outros problemas educacionais. 

 

Sendo assim, os governos de vários estados brasileiros assumem o desafio 

de elevarem a qualidade de ensino, por meio de propostas nacionais que foram 

implementadas nas escolas, como por exemplo, o Ciclo Básico de Alfabetização, 

que visava “assegurar aos alunos matriculados na 1ª série do ensino 

fundamental, um prazo mínimo de dois anos na alfabetização, com o objetivo 

de reduzir a reprovação na 1ª série e diminuir o índice de evasão escolar172”. 

Consoante a essas propostas, o governo do Estado do Paraná, em 1990, 

publica o Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná que, 

segundo Orso e Tonidandel173, foi fruto de reflexão e pesquisa de professores 

que lutavam contra pedagogias tradicionais e buscavam por uma educação 

crítica e transformadora, inspirados, principalmente, na Pedagogia Histórico-

Crítica, proposta por Saviani, com quem tiveram aulas, em programas de pós-

graduação, na PUC – SP. 

Esse Currículo passa a ser obrigatório para as escolas do Estado do Paraná, 

por meio do parecer CEE n. 242 de 04/10/1991 e, apesar das críticas em relação 

à distância entre a teoria histórico-crítica, de cunho transformador, e a realidade 

das salas de aula na década de 90, pode-se afirmar que a iniciativa foi inédita 

em termos de educação no Brasil pós-redemocratização174. 

 
172 CHINI, Marli A. de L. A construção pedagógica dos anos 80 e 90 (do século XX) no Brasil e no estado do 
Paraná: o currículo básico para escola pública do estado do Paraná e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 
Seminário Nacional Estado e Políticas Sociais no Brasil. Cascavel – PR. p. 3. Disponível em http://cac-
php.unioeste.br/projetos/gpps/midia/seminario1/trabalhos/Educacao/eixo1/46marliaparecidadelimachini.pdf Acesso 
em 10 mar. 2019. 
173 ORSO, Paulino J.; TONIDANDEL, Sandra. A pedagogia histórico-crítica e o Currículo Básico para a Escola 
Pública do Paraná – 1990: do mito à realidade. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 5, n. 2, p. 
144-158, dez. 2013. Disponível em https://portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal/article/view/9706/7094. 
Acesso em 10 mar. 2019. 
174 Ibid. 
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No que diz respeito ao ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa, esse 

documento já apresentava críticas ao ensino centrado na gramática tradicional 

e apontava a necessidade de práticas voltadas ao “domínio efetivo do falar, ler 

e escrever”, bem como “desenvolver a noção de adequação na produção de 

textos, reconhecendo a presença do interlocutor e as circunstâncias da 

produção175”. 

Percebe-se, portanto, que há avanços em relação ao debate, às pesquisas 

e à elaboração de documentos oficiais relacionados à melhoria da educação e, 

particularmente, o que é de interesse do presente estudo, ao ensino e 

aprendizagem de Língua Portuguesa, já que estão diretamente relacionados à 

leitura e à escrita, competências necessárias à efetiva participação social dos 

cidadãos. 

No âmbito nacional, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional176 contribui para que outras medidas que buscavam avanço da 

qualidade da educação, como fundos de manutenção específicos para a 

educação e planos nacionais de desenvolvimento da educação, vigorassem e 

impulsionassem políticas públicas voltadas para essa área. 

É nesse contexto que são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), organizados pelo Ministério da Educação e publicados em 1998, com o 

objetivo de “construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras”, respeitando as diversidades de cada localidade e 

criar condições, nas escolas, que permitam aos estudantes “ter acesso ao 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania177”. 

 
175 PARANÁ. Secretaria do Estado da Educação. Superintendência de Educação. Departamento de Ensino de Primeiro 
Grau. Currículo Básico para a Escola Pública do Estado do Paraná. 2. ed. Curitiba: 1992, p. 50-51. 
176 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9394 de 20 de dezembro de 1996. Disponível 
em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em 10 mar. 2019. 
177 BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998, p. 5.  
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Zatera178 analisa os PCN de Língua Portuguesa voltados ao primeiro e 

segundo ciclos do Ensino Fundamental no que se refere à proposta para a prática 

com gêneros textuais em sala de aula, privilegiando aspectos discursivos, ou 

seja, relacionados à leitura e à produção de textos que priorizam situações de 

uso efetivo da linguagem, enquanto interação social necessária ao exercício 

pleno da cidadania.    

 

De acordo com as atuais concepções de língua materna, a aquisição da 

leitura e escrita se dá a partir do uso que a criança faz da linguagem 

dentro e fora da escola. Isso ocorre na interação social, que se inicia no 

âmbito familiar e se aprimora no espaço escolar. A criança, no entanto, 

vai à escola para aprender a adequar sua fala e escrita a diferentes 

situações de uso de linguagem179. 

 

A partir da publicação dos PCN, os estudos sobre o ensino de Língua 

Portuguesa avançam, principalmente porque esse documento deixa lacunas em 

relação ao trabalho do professor em sala de aula, ou seja, em como seria 

possível transpor didaticamente as teorias linguísticas apresentadas. 

Somam-se aos discursos oficiais sobre as novas propostas para o ensino 

de língua materna os discursos acadêmicos que, além de proporcionar o avanço 

das discussões sobre o papel sociodiscursivo da linguagem, passam a abordar o 

termo letramento enquanto uma necessidade de “nomear práticas sociais de 

leitura e escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever 

resultantes da aprendizagem do sistema de escrita180”. 

Em 2013, foram atualizadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica181, que impulsionaram a criação de Diretrizes Estaduais por 

 
178 ZATERA, Luciana C. S. A prática pedagógica com gêneros textuais no segundo ciclo do Ensino Fundamental. 
2008. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba.  
179 Ibid, p. 16. 
180 SOARES, Magda. Letramento e alfabetização: as muitas facetas. Revista Brasileira de Educação, n. 25, jan./abr. 
2004, p. 2. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf. Acesso em 10 mar. 2019. 
181 As Diretrizes Curriculares Nacionais passaram a ser discutidas a partir da exigência de sua formulação, com a LDB 
9394/96. Inicialmente, foram elaboradas diretrizes nacionais por “etapa e modalidade, ou seja, expressando-se nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; para o Ensino Fundamental; para o Ensino Médio; para a 
Educação de Jovens e Adultos”. Em 2013, as Diretrizes foram atualizadas devido a mudanças na LDB, como por exemplo, 
a obrigatoriedade de ensino aos quatro anos e o Ensino Fundamental de nove anos. (BRASIL. Ministério da Educação. 
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todo o país. A título de exemplo, podem-se citar as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado do Paraná182, publicada em 2008. Nesse documento, 

termos como gêneros textuais, já contemplado nos PCN de Língua Portuguesa, 

e letramento, que não fora citado nos PCN, são recorrentes e incorporados ao 

discurso das diretrizes, que destacam a necessidade de a escola oferecer aos 

alunos textos com diferentes funções sociais, para que efetivamente aconteça o 

letramento e, assim, a oralidade, a leitura e a escrita sejam práticas constantes. 

 

É tarefa da escola possibilitar que seus alunos participem de diferentes 

práticas sociais que utilizem a leitura, a escrita e a oralidade, com a 

finalidade de inseri-los nas diversas esferas de interação. Se a escola 

desconsiderar esse papel, o sujeito ficará à margem dos novos 

letramentos, não conseguindo se constituir no âmbito de uma sociedade 

letrada183. 

 

Assim como as Diretrizes Curriculares Nacionais são publicadas como 

exigência da LDBN 9394/1996, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)184 

também é elaborada, pois 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 

da cultura, da economia e dos educandos185 

 

 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de 
Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013, p. 10). 
182 PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Língua 
Portuguesa. 2008. Disponível em http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_port.pdf. 
Acesso em 10 mar. 2019. 
183 Ibid, p. 48. 
184 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 2018. Disponível em 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf. Acesso em 10 mar. 
2019. 

185 BRASIL, 1996. 
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No que se refere ao ensino de Língua Portuguesa, na própria BNCC186 há 

afirmação de que o referencial teórico do documento dialoga com o conteúdo 

das orientações curriculares produzidas nas últimas décadas, ampliando as 

discussões, consoantes às pesquisas recentes na área de linguagens, 

principalmente no tocante ao uso das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDICs).  

Assim, a BNCC assume, como os PCN, há exatamente vinte anos já haviam 

proposto, uma postura enunciativo-discursiva de linguagem, tomando o texto 

como objeto de ensino nas aulas de Língua Portuguesa, relacionado a seus 

contextos de produção, visando ao desenvolvimento de habilidades por meio “do 

uso significativo da linguagem, em atividades de leitura, escuta e produção de 

textos em várias mídias e semioses187. 

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Médio, um dos 

itinerários formativos é “Linguagens e suas tecnologias”. O conhecimento, 

compreensão e uso de diferentes linguagens aparecem como habilidades a 

serem desenvolvidas no Ensino Fundamental e no Ensino Médio: 

 

A área de Linguagens, no Ensino Fundamental, está centrada no 

conhecimento, na compreensão, na exploração, na análise e na utilização 

das diferentes linguagens (visuais, sonoras, verbais, corporais), visando 

estabelecer um repertório diversificado sobre as práticas de linguagem e 

desenvolver o senso estético e a comunicação com o uso das tecnologias 

digitais. No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas 

Tecnologias está na ampliação da autonomia, do protagonismo e da 

autoria nas práticas de diferentes linguagens; na identificação e na crítica 

aos diferentes usos das linguagens, explicitando seu poder no 

estabelecimento de relações; na apreciação e na participação em diversas 

manifestações artísticas e culturais e no uso criativo das diversas 

mídias188. 

 

 
186 BRASIL, 2018, p. 67. 
187 Ibid, p. 67. 
188 Ibid, p. 470. 
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Ao lado das diferentes linguagens, a diversidade de gêneros e o fato de 

estarem em constante mudança são temas presentes na BNCC: 

 

Não são somente novos gêneros que surgem ou se transformam (como 

post, tweet, meme, mashup, playlist comentada, reportagem 

multimidiática, relato multimidiático, vlog, videominuto, political remix, 

tutoriais em vídeo, entre outros), mas novas ações, procedimentos e 

atividades (curtir, comentar, redistribuir, compartilhar, taguear, seguir/ 

ser seguido, remidiar, remixar, curar, colecionar/descolecionar, colaborar 

etc.) que supõem o desenvolvimento de outras habilidades. Não se trata 

de substituição ou de simples convivência de mídias, mas de levar em 

conta como a coexistência e a convergência das mídias transforma as 

próprias mídias e seus usos e potencializa novas possibilidades de 

construção de sentidos189. 

 

Como procuramos apresentar nesse breve histórico, o trabalho com 

diferentes linguagens e gêneros textuais está indicado desde a década de 1990 

para o ensino fundamental e médio. Ou seja, o ensino da Língua Portuguesa por 

meio da função social dos gêneros textuais que circulam na sociedade é uma 

diretriz aos professores da Educação Básica.  

Assim, os acadêmicos das Licenciaturas, que estão vivenciando mudanças 

relacionadas à maneira de pensar o currículo brasileiro a partir da BNCC, serão 

responsáveis pelo letramento de estudantes da Educação Básica. Esse fato 

relaciona-se à constatação de Nóvoa190, ao afirmar que “a formação não se faz 

antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de 

procura dos melhores percursos para a transformação da escola”. 

Nessa mesma perspectiva, a alfabetização, que por um longo tempo foi a 

preocupação primordial da escola, cedeu espaço ao letramento, pois as 

 
189 Ibid, p. 479. 

190 NÓVOA, António. Formação de professores e profissão docente. In: NÓVOA, António (coord.). Os professores 
e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992, p. 17. Disponível em: 
<http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/4758/1/FPPD_A_Novoa.pdf> Acesso em 05 abr. 2019. 



 

186 

 

 

mudanças educacionais são necessárias e dependem dos professores e da sua 

formação. Mas o que é letramento? É o que veremos no próximo item do artigo. 

 

LETRAMENTO: CONCEITOS E DADOS 

 

Mais do que decodificar sinais gráficos para transformá-los em sons ou 

codificar para transformar sons em sinais gráficos, é preciso usar o “código 

escrito em situações reais em que há prática de leitura e escrita”, 

compreendendo “os textos que circulam na sociedade, bem como sua função 

social”191. Assim, letramento 

 

É o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem 

como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais; 

é o estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da língua escrita e ter-se inserido num 

mundo organizado diferentemente: a cultura escrita192. 

 

Partindo dos conceitos de letramento que foram apresentados, passemos 

aos seguintes questionamentos: 1. o processo de letramento tem acontecido na 

prática durante a educação básica, conforme indicam os documentos que são as 

diretrizes para a educação? 2. Os alunos, ao finalizarem o ensino médio e 

adentrarem o ensino superior, podem ser considerados sujeitos letrados? 

Conforme dados apontados pelo INAF 2018 (Indicadores de Analfabetismo 

Funcional), 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, cerca de 3 

em cada 10 brasileiros “têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e da 

escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidiana, como 

 
191 QUADROS, Deisily de. Metodologia do ensino da literatura juvenil. Curitiba: InterSaberes, 2019. p. 203. 
192 BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Pró-Letramento: programa de formação continuada de professores dos 
anos/séries iniciais do ensino fundamental – alfabetização e linguagem. Brasília, 2008. p. 203. 
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reconhecer informações em um cartaz ou folheto ou ainda fazer operações 

aritméticas simples com valores de grandeza superior às centenas”193. 

Ainda que o analfabetismo estabeleça estreita relação com a escolaridade 

(observe gráfico), no Ensino Superior, 4% dos acadêmicos são analfabetos 

funcionais, não dominando, portanto, as habilidades básicas de leitura e escrita. 

Apenas 34% dos graduandos são considerados proficientes em língua 

portuguesa. Veja a Escolaridade por grupos de Alfabetismo (figura 5).194 

 

 

A partir desses dados apresentados, faz-se necessário pensar em 

letramento acadêmico no ambiente universitário? Acreditamos que sim. O 

letramento acadêmico ocorre em comunidades mais escolarizadas, como as 

instituições de ensino superior, emergindo de práticas sociais mais sofisticadas. 

 
193 INAF BRASIL 2018. Disponível em <http://acaoeducativa.org.br/wp-
content/uploads/2018/08/Inaf2018_Relat%C3%B3rio-Resultados-Preliminares_v08Ago2018.pdf> Acesso em 27 fev. 
2019. p. 8. 
194 Ibid, 2018, p. 22. 

Figura 1 - Escolaridade por grupos de alfabetismo. Fonte Inaf 2018 
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Isso porque, no ambiente universitário, circulam, além dos gêneros textuais 

menos formais, gêneros mais específicos. Assim, o letramento acadêmico é um 

dos tipos de letramento: é a “fluência em formas particulares de pensar, ser, 

fazer, ler e escrever, muitas das quais são peculiares a um contexto social”195. 

A fim de ampliar o debate sobre esse conceito, apresentamos a abordagem 

ideológica de Street196, que define letramento acadêmico como práticas 

concretas e sociais, pois “as práticas letradas são produtos da cultura, da história 

e dos discursos”. Assim, muitas ideologias e relações de poder influenciam as 

culturas regionais, questões de identidade e relações entre grupos sociais. 

Dessa forma, o letramento acadêmico tem como objetivo ingressar o aluno 

na leitura, escrita e compreensão de gêneros textuais específicos, que circulam 

no meio acadêmico, sem, no entanto, desconsiderar a história de vida do aluno: 

é preciso saber qual foi o letramento que o acadêmico recebeu durante a sua 

trajetória na educação básica, para termos um ponto de partida e fazermos 

retomadas sempre que necessário. 

Como estratégias para desenvolver as habilidades necessárias para 

conviver com as múltiplas linguagens, com as quais nos deparamos nas 

atividades do dia a dia, a BNCC sugere a organização de atividades como 

laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, incubadoras, núcleos de estudo e 

núcleos de formação artística.197 Nesse sentido, refletindo sobre a defasagem de 

conhecimentos e uso das linguagens características dos alunos que iniciam a 

graduação, foi preciso também pensar em estratégias para o letramento 

acadêmico em uma instituição de ensino superior de Curitiba: surge o Portfólio, 

conjunto de atividades objetivando relacionar a teoria com a prática, bem como 

 
195 FISCHER, A. Letramento Acadêmico: uma perspectiva portuguesa. Acta Scientiarum: Language and Culture, 
Maringá, v. 30, n. 2, p. 177-187, jul./dez. 2008. p. 180. 
196 STREET, Brian V. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na 
etnografia e na educação. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. p. 9. 

197 BRASIL, 2018, p. 472. 
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desenvolver habilidades de leitura, pesquisa, escrita e oralidade, trabalhando 

com ampla diversidade de linguagens e gêneros textuais.  

O portfólio, “instrumento que dá espaço ao percurso da construção do 

saber”, possibilitando “maior reflexão do processo de ensino e aprendizagem por 

parte de professores e alunos”198, tem como ponto de partida um tema relevante 

para os alunos e para o contexto atual e, como etapas: a leitura de um texto 

(imagem, vídeo, escrito); a pesquisa para ampliar o conhecimento sobre o 

assunto; uma prática para vivenciar e experimentar diferentes situações; a 

produção textual, a partir das reflexões oriundas da leitura, pesquisa e prática, 

resultando em diferentes gêneros textuais durante a trajetória do aluno no curso 

e a apresentação dos resultados no polo de apoio presencial, tendo o tutor como 

mediador, de modo a compartilhar os conhecimentos e desenvolver a oralidade. 

Por meio do Portfólio, procuramos desenvolver práticas de linguagem em 

diferentes contextos e mídias, proporcionando o estudo de gêneros atuais e 

presentes no dia a dia: no campo pessoal, de pesquisa, das artes e profissional 

em que o aluno atuará. Para a análise que apresentaremos nesse estudo, 

elegemos o curso de Licenciatura em Pedagogia Presencial de uma instituição 

de ensino superior de Curitiba. Durante os anos de 2017 e 2018, estes foram os 

temas, práticas e gêneros textuais produzidos na atividade Portfólio: 

 

PERÍODO TEMA PRÁTICA GÊNERO 

PRODUZIDO 

2017/1 EAD e a tecnologia Podcast Relato de 

experiência 

 
198 QUADROS, Deisily de; MACHADO, Dinamara Pereira; SILVA, BENVENUTTI, Cristiane Dall’Agnol da Silva. Portfólio: 
tecendo conhecimentos nos cursos de licenciatura em EaD. In: BENVENUTTI, Cristiane Dall’Agnol da Silva; 
MOCELIN, Márcia Regina (Org.). Vozes da Pedagogia: da formação docente às tecnologias. Curitiba: Appris, 2017. 
p. 79. 
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2017/2 Inovações e tecnologias e as 

transformações sociais 

Uso do WhatsApp Reportagem 

2017/2 Uso do celular em sala de 

aula 

Aplicação de plano 

de aula 

Plano de aula 

2017/3 Tecnologia e inclusão digital Oficina para a 

comunidade 

Panfleto/flyer 

2017/3 Tecnologia e a escola Reunião simulada Comunicado 

2018/1 A lei e o dia a dia na escola Mesa redonda Diário de campo 

2018/1 A escola e os tipos de 

inclusão 

Entrevista com 

família 

Artigo científico 

2018/2 Escola inclusiva e o 

professor 

Entrevista com 

profissional da 

escola 

Entrevista gravada 

2018/2 Escola inclusiva e a família Reunião simulada Pauta de reunião 

2018/3 Adaptando atividades em 

sala de aula 

Aplicação da 

atividade 

Adaptação de 

atividade 

2018/3 Adaptar o espaço é incluir Visita a escola Maquete ou planta 

baixa e texto 

descritivo 

 

Quadro  – Temas e gêneros abordados nas propostas de portfólio. Fonte: as autoras. 

 

Os temas escolhidos se devem à importância que a tecnologia e a inclusão 

têm na educação no contexto atual e “os textos escolhidos para leitura e para 
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produção foram elencados, observando-se a pertinência do tema e a diversidade 

de linguagens e gêneros textuais”199. 

A preocupação em proporcionar aos acadêmicos atividades que 

contemplem a diversidade de linguagens e gêneros textuais se deve, além da 

necessidade de desenvolver as habilidades de leitura, escrita e entendimento 

desses textos e sua função social, ao fato de que como futuros pedagogos, serão 

responsáveis em trabalhar com o letramento de seus alunos, no papel de 

professores da Educação Básica. 

 

A PESQUISA: DADOS E ANÁLISES 

 

A atividade prática Portfólio tem como objetivo, além de computar a carga 

horária de atividades práticas exigidas pela legislação (Resolução n. 02 de 1º de 

julho de 2015)200, trabalhar com a leitura e produção de diferentes gêneros 

textuais importantes no contexto atual do professor e pedagogo, almejando o 

letramento acadêmico. Desse modo, a fim de verificar se a proposta do portfólio 

tem alcançado os objetivos propostos, aplicamos com 30 alunos calouros e 30 

alunos veteranos do 5º período do curso de Pedagogia Presencial de uma 

instituição de ensino superior de Curitiba um questionário, cujas perguntas serão 

descritas a seguir. 

A questão 1 perguntava:  “Você lê com proficiência diferentes gêneros 

textuais com os quais se depara no dia a dia, nas diversas atividades que 

exerce?”. Observamos que a maior parte dos calouros (18 entrevistados) 

acredita que lê com proficiência os gêneros textuais que circulam socialmente. 

Com relação aos veteranos, os entrevistados dividem-se entre os que declaram 

 
199 QUADROS, Deisily de; MACHADO, Dinamara Pereira; SILVA, BENVENUTTI, Cristiane Dall’Agnol da Silva, 2017, p. 80. 
200 Resolução n. 2, de 01 de junho de 2015. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file> Acesso em 08 abr. 
2019. 
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ler com proficiência (14) e os que declaram ler com proficiência em parte os 

textos com os quais se deparam no dia a dia. 

Com relação à questão 2, que perguntava: “Você é capaz de 

escrever/produzir com proficiência diferentes gêneros textuais exigidos pelas 

atividades acadêmicas ou por outras atividades que exerce no seu dia a dia?”,  

metade dos calouros entrevistados (15 alunos) acredita que escreve com 

proficiência os gêneros textuais que circulam socialmente, seguidos de 12 alunos 

que declaram ter proficiência em parte. Quanto aos veteranos, 17 entrevistados 

declaram produzir com proficiência em parte e 12 declaram produzir com 

proficiência os textos com os quais se deparam no dia a dia. 

Acreditamos que mais calouros do que veteranos afirmam terem 

habilidades de leitura e escrita suficientes para reconhecerem e produzirem 

diferentes gêneros textuais porque ainda não se depararam com as exigências 

de elaboração de gêneros mais específicos, como os que circulam no meio 

acadêmico. E, se compararmos as respostas obtidas nas questões 1 e 2, quando 

a maior parte dos entrevistados calouros e grande parte dos entrevistados 

veteranos declararam ler/ouvir e escrever/falar com proficiência os gêneros 

textuais exigidos nas atividades diárias, com as questões 3 e 4, em que os alunos 

deveriam assinalar os gêneros textuais cujas características são capazes de 

reconhecer na leitura/audição ou que são capazes de produzir, observamos uma 

certa incongruência: a maioria dos gêneros textuais destacados nessas questões 

não foram assinalados pela maior parte dos entrevistados. Observem: 

 

GÊNERO 

TEXTUAL 

CALOUROS VETERANOS 

Relato de 

experiência 

20 29 

Reportagem 25 27 
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Plano de aula 21 28 

Panfleto/Flyer 19 28 

Comunicado 24 24 

Diário de campo 07 22 

Artigo científico 19 26 

Entrevista gravada 08 20 

Pauta de reunião 13 19 

Podcast 08 19 

Whatsapp 29 28 

Slides 26 28 

 

Relação Gêneros Textuais, Calouros e Veteranos - Leitura/Audição. Fonte: as autoras 

Os gêneros textuais relacionados nas questões 3 e 4 foram trabalhados 

nas atividades do Portfólio com os veteranos, nos anos de 2017 e 2018. Sobre 

a proficiência em leitura, com relação aos calouros, os gêneros textuais de maior 

circulação no cotidiano foram os mais assinalados, como relato de experiência, 

reportagem, plano de aula, comunicado, slides, WhatsApp. Os gêneros de menor 

circulação no cotidiano foram mais assinalados pelos veteranos do que pelos 

calouros: panfleto/flyer, diário de campo, artigo científico, entrevista gravada, 

pauta de reunião, podcast. Vale ressaltar que o panfleto/flyer é um gênero muito 

lido no cotidiano e que circula em diversas esferas, além da acadêmica, porém, 

sua produção escrita é pouco praticada nos ambientes escolares. Essa 

constatação fica evidente nos quadros 2 e 3, ao observar que 19 calouros 

assinalaram que são proficientes na leitura desse gênero, porém, apenas 6 

afirmaram ser proficientes na produção desse texto. Sobre a proficiência na 

produção (escrita/oral), também observamos que os calouros assinalaram os 
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gêneros textuais de maior circulação, enquanto os que circulam em esferas mais 

específicas, como a acadêmica, foram assinalados por mais veteranos, conforme 

é possível verificar no quadro apresentado abaixo: 

 

GÊNERO 

TEXTUAL 

CALOUROS VETERANOS 

Relato de 

experiência 

19 27 

Reportagem 18 14 

Plano de aula 09 26 

Panfleto/Flyer 06 22 

Comunicado 21 20 

Diário de campo 05 19 

Artigo científico 12 11 

Entrevista gravada 07 15 

Pauta de reunião 06 14 

Podcast 05 17 

Whatsapp 26 22 

Slides 22 28 

 

Relação Gêneros Textuais, Calouros e Veteranos – Produção. Fonte: as autoras. 

E, se compararmos os gêneros de menor circulação no cotidiano, 

assinalados nas questões 3 e 4 pelos veteranos, observamos que a maior parte 

desses entrevistados declara ter habilidades para a leitura/audição, mas não 

para a produção, conforme apresentamos no quadro 4: 
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Gênero Textual Leitura Produção 

Panfleto/flyer 28 22 

Diário de campo 22 19 

Artigo científico 26 11 

Entrevista gravada 20 15 

Pauta de reunião 19 14 

Podcast 19 17 

 

Quadro  4 – Relação Gêneros Textuais, Leitura e Produção. Fonte: as autoras. 

 

Isso mostra que para os veteranos entrevistados identificarem as 

características desses gêneros textuais é mais fácil do que os produzir. 

A questão 5, que perguntava “O conhecimento que tem sobre os gêneros 

textuais no que diz respeito à leitura e à escrita suprem as suas necessidades 

no dia a dia?”, assim como as questões 1 e 2, é controversa às questões 3 e 4. 

A maior parte dos calouros (21 entrevistados) e dos veteranos (20 

entrevistados) relata que o conhecimento que tem sobre gêneros textuais é 

suficiente para ler e escrever os textos, suprindo as necessidades do dia a dia. 

No entanto, gêneros textuais como diário de campo, entrevista gravada, pauta 

de reunião, podcast foram assinalados por menos da metade dos entrevistados 

calouros na questão que aborda a proficiência na leitura desses textos. E plano 

de aula, panfleto/flyer, diário de campo, artigo científico, entrevista gravada, 

podcast e pauta de reunião foram assinalados por menos da metade dos 

entrevistados calouros na questão referente à proficiência para a produção 

desses textos. 
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Gráfico 1 - O conhecimento que tem sobre os gêneros textuais no que diz 

respeito à leitura e à escrita suprem as suas necessidades no dia a dia? 

 

Calouros                                                                                      Veteranos 

 

 

 

 

  

 

 

Já com relação à efetividade da Educação Básica no ensino das habilidades 

para leitura e escrita de diferentes gêneros textuais, tema solicitado na questão 

6, a grande parte dos entrevistados veteranos respondeu que, ao terminar o 

Ensino Médio, não apresenta conhecimentos suficientes (15) ou apresenta 

apenas em parte (14). Essas respostas corroboram os dados do INAF 2018, 

apresentados no início desse artigo, que mostram que 4% dos acadêmicos, ao 

ingressarem na Universidade, são analfabetos funcionais, sendo, portanto, 

necessário o letramento acadêmico. Entre os calouros, 11 entrevistados 

declaram não ter conhecimentos suficientes sobre os gêneros textuais, 09 em 

parte e 10 afirmam ter as habilidades necessárias para a leitura e escrita. A 

diferença encontrada entre calouros e veteranos – 1 veterano afirma ter as 

habilidades de leitura e escrita e 10 calouros afirmam ter esses conhecimentos 

– pode ser atribuída ao fato de que os calouros ainda não tiveram a exigência 

da leitura e da produção de gêneros mais específicos, que circulam na academia.  

 

Conhecimento sobre os gêneros textuais. Fonte: as autoras 

 



 

197 

 

 

Gráfico 2 - Ao terminar o Ensino Médio, você considera que tinha conhecimentos 

suficientes para ler e escrever diferentes gêneros textuais que circulam no dia a 

dia? 

 

Calouros                                                                                      Veteranos 

 

Na questão 7, “Você considera necessário haver atividades ou disciplinas 

que trabalhem com a leitura e a escrita no Ensino Superior? Por quê?”, foi 

unânime entre calouros e veteranos que é necessário trabalhar com leitura e 

escrita no ensino superior.  

Em relação à questão 8, “Você considera que o Portfólio/Projeto Integrador 

auxilia no desenvolvimento de habilidades para ler e escrever diferentes gêneros 

textuais? Por quê?”, destinada apenas aos veteranos, 29 alunos afirmam que o 

Portfólio auxilia no desenvolvimento de habilidades para ler e escrever diferentes 

gêneros textuais, justificando da seguinte maneira: “É preciso pesquisar sobre 

o gênero textual solicitado no portfólio para produzi-lo”; “Todos esses gêneros 

textuais [questões 3 e 4] foram trabalhados no portfólio, auxiliando para a 

aquisição desses conhecimentos sobre esses gêneros textuais”; “A cada 

quadrimestre o portfólio trabalhou com gêneros textuais diferentes”. O único 

entrevistado que acredita que o Portfólio não contribui nesse sentido justificou 

relatando que o fato de realizarem a atividade em grupo implica em ceder para 

Conhecimentos para leitura e escrita. fonte: as autoras 
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haver um bom relacionamento na equipe, o que não permite que as habilidades 

de leitura e escrita sejam trabalhadas. 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

A partir dos dados apontados pelo INAF 2018 e nossa vivência em sala de 

aula, percebemos que os alunos ingressam no ensino superior já com certo 

conhecimento sobre os gêneros textuais, em sua trajetória na Educação Básica, 

no entanto, insuficiente para o desenvolvimento de práticas textuais diárias que 

enfrentam como acadêmicos e enfrentarão enquanto docentes. 

Dessa forma, o letramento acadêmico é de suma importância, pensando 

não somente no trabalho com gêneros específicos do meio acadêmico, mas 

também no contato com gêneros textuais do cotidiano, cujo letramento não foi 

plenamente desenvolvido durante a educação básica. 

Por isso, a necessidade de atividades como o Portfólio, visando ao 

letramento dos estudantes de Pedagogia/Licenciaturas, já que precisam ser 

competentes linguisticamente para ensinar os alunos da Educação Básica e 

contribuírem para o letramento deles, como a BNCC propõe. 

Os resultados de nossa pesquisa apontam para o fato de que a proposta 

de trabalho com o Portfólio, na formação inicial dos estudantes, nos cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas, buscando o aperfeiçoamento das habilidades 

linguísticas de ler, ouvir, falar e escrever textos que circulam no ambiente 

acadêmico, é necessária, porém, não suficiente. Mesmo investindo no 

letramento acadêmico desses alunos durante sua formação inicial, o domínio, 

principalmente da habilidade escrita de gêneros textuais mais específicos da 

esfera acadêmica, ainda é um desafio. 

Por isso, a formação continuada de professores relacionada ao 

aperfeiçoamento das habilidades de leitura e escrita torna-se necessária, uma 
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vez que, conforme Tardif201, o docente se constitui como tal a partir de saberes 

articulados, como aqueles provenientes da formação profissional para o 

magistério, em cursos de formação inicial ou continuada.  

Além disso, é fundamental pensarmos que os professores licenciados já 

há algum tempo e atuantes em sala de aula necessitam de formação continuada 

para atualizar suas práticas, visto que, a BNCC, enquanto discurso oficial que 

orienta a educação brasileira aponta a necessidade de “criar e disponibilizar 

materiais de orientação para os professores, bem como manter processos 

permanentes de formação docente que possibilitem contínuo aperfeiçoamento 

dos processos de ensino e aprendizagem202”.  

Sendo assim, práticas que promovam o letramento acadêmico do 

estudante dos cursos de formação docente não se esgotam enquanto objeto de 

estudo neste trabalho e podem servir como base de futuras pesquisas. 
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10 

PROFESSOR-TUTOR NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

EM EAD: INTERLOCUÇÕES SOBRE O TRABALHO 

DOCENTE NUMA PERSPECTIVA DIALÓGICA 

 

 SÔNIA DE FÁTIMA RADVANSKEI203 

GISELLY OTTO204  

 

O trabalho docente e a Educação a Distância são temas de grande 

interesse dos pesquisadores da educação. Na contemporaneidade, muitas são 

as teses de doutorado, dissertações de mestrado apresentadas às Instituições, 

bem como vários artigos científicos que trazem discussões e experiências das 

pesquisas realizadas nas faculdades e universidades que ofertam a educação a 

distância. Também se evidencia, a cada ano, um relevante aumento na oferta 

dos Cursos na modalidade EaD com modelos diversos e organizações 

pedagógicas diferenciadas. Além disso, a portaria Nº 1.428205, de 28 de 

dezembro de 2018 (MEC), dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação 

Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação 

presencial, sendo assim, a EAD cada vez mais ganha espaço nas discussões da 

 
203 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6097108199091477 
204 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4951050938088390 
205 Portaria nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018 – Dispõe sobre a oferta, por Instituições de Educação Superior – 
IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18977. Acesso em 11 de abr. de 2019. 
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mídia e no meio acadêmico e compreender e discutir sobre o papel do professor-

tutor nesse cenário é de extrema importância. Essa portaria salienta que,  

 

Parágrafo único. As disciplinas na modalidade a distância devem estar 

claramente identificadas na matriz curricular do curso, e o projeto 

pedagógico do curso deve indicar a metodologia a ser utilizada nestas 

disciplinas. Art. 3º O limite de 20% (vinte por cento) definido art. 

2º poderá ser ampliado para até 40% (quarenta por cento) para 

cursos de graduação presencial, desde que também atendidos os 

seguintes requisitos: I - a IES deve estar credenciada em ambas as 

modalidades, presencial e a distância, com Conceito Institucional - CI 

igual ou superior a 4 (quatro); II - a IES deve possuir um curso de 

graduação na modalidade a distância, com Conceito de Curso - CC igual 

ou superior a 4 (quatro), que tenha a mesma denominação e grau de um 

dos cursos de graduação presencial reconhecidos e ofertados pela IES; 

III - os cursos de graduação presencial que poderão utilizar os limites 

definidos no caput devem ser reconhecidos, com Conceito de Curso - CC 

igual ou superior a 4 (quatro); e IV - A IES não pode estar submetida a 

processo de supervisão, nos termos do Decreto nº 9.235, de 2017, e da 

Portaria Normativa MEC nº 315, de 4 de abril de 2018. (Diário da 

União(...) (grifo nosso). 

 

Portanto diante dessa perspectiva, investigar a organização do trabalho 

docente na EaD é fundamental, como também é de grande relevância a dinâmica 

que se instala desde a produção do material didático, a difusão das aulas e as 

conferências, até a interação e a efetivação do ensino-aprendizagem a distância.  

Contudo, a Educação a Distância também é uma possível resposta da 

sociedade e das leis para tentar resolver às questões como flexibilidade, tempo, 

economia, autonomia e pesquisa, proporcionando um maior número de pessoas 

graduarem-se ou pós-graduarem.  Para essa modalidade a característica do 

professor (tutor) fica ainda mais em evidência e muda-se o foco da docência, 

não basta apenas saber da dinâmica do curso, organizar o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), saber dos bastidores do ensino para mediar às dificuldades 

técnicas e pedagógicas dos alunos. Todavia, precisa estar preparado para gravar 

tira-dúvidas aos alunos das disciplinas, propor práticas diferenciadas com as 

novas tecnologias, lecionar aulas ao vivo aos alunos, utilizar as mídias e redes 
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sociais, entre outros afazeres de professor, aqui também chamado professor-

tutor. Nesse sentido, é necessário relacionar as interfaces dessa nova profissão 

visto que há a função de professor e tutor à distância, ao vivo e on-line 

coadunado dialogicamente nas relações pedagógicas do ensino-aprendizagem. 

Especificamente nesta modalidade, as relações de ensino-aprendizagem se 

modificam sendo um desafio para o professor tornar-se um tutor ou professor-

tutor. 

Para recorte de análise e discussão, este trabalho tem por objetivo analisar 

a importância do professor-tutor nos cursos de licenciatura (curso de pedagogia 

EaD em uma universidade particular de ensino) na perspectiva da natureza do 

trabalho docente, na relação da mediação e da possibilidade significativa do 

ensino-aprendizagem dos alunos a distância. Essa análise é discutida a partir da 

perspectiva dialógica que tem nos estudos de Bakhtin e o Círculo sua ancoragem 

teórica.  

Ao trazer a importância dos “Outros” na constituição do Sujeito “professor-

tutor” (professor, alunos, tutores, autores, formadores) as relações dialógicas: 

de aprendizagem, do social, do contexto, implicam na Alteridade, na 

Multivocalidade, construindo-se por meio de enunciados na constituição dos 

sentidos. Ou seja, os enunciados proferidos por alunos, professores-tutores, 

outros autores e legislação, integram-se como constituintes do sujeito, decorre 

daí a fundamental contribuição que o pensamento Bakhtiniano pode dar para os 

estudos em Educação. 

As interlocuções propiciadas e pautadas numa análise enunciativa 

discursiva, os estudos do Círculo de Bakhtin206 salientam e evidenciam que as 

 
206 Circulo de Bakhtin é o nome dado a um grupo de intelectuais constituído por pessoas de diferentes áreas de formação 
e atuação profissional, que se reuniu regularmente entre 1919 e 1929, em Nevel, Vitesbsk e Petersburgo. Incluía o 
linguístia Valentin Voloshinov (1895-1936), o teórico literário Pavel Medvedev (1891-1938), e Bakhtin (1895-1975). 
Bakhtin foi um dos mais destacados pensadores de uma rede de profissionais preocupados com as formas de estudar a 
linguagem, literatura e arte.  BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006, p.323. 
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relações dialógicas "não podem ser reduzidas a relações meramente lógicas ou 

linguísticas". Como explica Gonçalves207, 

 

A possibilidade de análise dessas relações só é possível entre enunciados 

concretos de diferentes sujeitos do discurso. Por mais que um objeto de 

pesquisa possa ser compreendido, na esfera científica, como coisa, é 

impossível que o discurso de um sujeito passe imune e permaneça como 

coisa pelo crivo de uma análise dialógica. Nesse vai e vem de perguntas 

e respostas que constitui o diálogo, o sujeito encontra possibilidades de 

ser, viver e interagir, ou seja, a pesquisa se constitui como uma 

investigação que acontece, em condição sine qua non, em meio ao 

diálogo. 

 

Castro208 esclarece que os sentidos das palavras que compõem uma 

Análise Dialógica do Discurso são sempre ideologicamente orientados, nesse 

sentido, não há possibilidade de olhar para os dados, os enunciados, os discursos 

a partir de uma perspectiva apenas sistêmica. Compreender a educação, o 

contexto escolar da EAD é buscar compreender também as relações, os papéis 

sociais e os modos das relações pedagógicas. Evidencia-se, portanto, a 

justificativa dessa pesquisa, na articulação entre educação à distância, 

comunicação e linguagem como uma tríade eficaz na produção de sentidos sobre 

o trabalho docente e aprendizagem da docência nessa nova conjuntura de escola 

e educação (EaD). Como esclarece ainda Gonçalves, 

 

Porque para Bakhtin (2006), o enunciado (e as diferentes formas de 

enunciação) é intrínseco às relações humanas, o que traz à tona 

possibilidades de pesquisar o sujeito pelos discursos que ele produz ou 

que o constituem nas suas multifacetadas dimensões. É aí que o ato da 

compreensão de diferentes projetos discursivos (de caráter verbal, visual 

e ou verbo-visual) se instaura, também, como um ato dialógico. 

 
207 GONÇALVES, Jean Carlos. A escola no quintal da cultura: teatralidades em perspectiva dialógica. Revista e-Curriculum 
– PUCRJ, 2017, p.603. 
208 CASTRO, Gilberto. Dos parcos resultados da Educação Linguística no Brasil e da importância das relações entre sujeito 
e linguagem. SCHMIDT, M.A. (et alli) (Org) Diálogos e perspectivas de investigação. Ijuí: UNIJUÍ, 2007 
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Neste artigo serão utilizados os enunciados dos documentos oficiais do 

MEC (Ministério da Educação e Cultura) sobre a função do tutor; as normativas 

das atividades realizadas pelo professor-tutor da universidade de ensino em 

questão, os enunciados dos alunos nas tutorias de uma disciplina específica de 

didática para recorte e foco de análise na pesquisa e discursos de professores 

tutores de pedagogia para essa articulação de processo na natureza do trabalho 

docente na EAD. 

A instituição analisada possui destaque no cenário brasileiro na Educação 

a Distância com nota 5209 no MEC. Salienta-se que um critério qualitativo nessa 

avaliação é a preocupação da universidade na seleção de professores que 

possuem experiência na educação básica e que sejam qualificados 

academicamente, pois passam por processo avaliativo e seletivo. Ao serem 

contratados atuarão como tutores e docentes nos cursos presenciais, 

semipresenciais e EaD, pois a instituição vai além de normativas oficiais na 

contratação de apenas tutores210 contratando especialistas, mestres e doutores 

para o trabalho de tutor em EAD, com aula presencial, gravação de aulas e 

organização de rotas de aprendizagem. Apresentando assim, o professor-tutor 

como profissional essencial para as mediações ativas necessárias aos alunos nas 

tutorias das disciplinas, uma vez que o profissional, além de ser o tutor da 

disciplina EaD, também leciona nas disciplinas dos cursos presenciais, 

dominando os conteúdos e conseguindo interagir de uma maneira mais ativa e 

preocupada com o ensino. Assim, conhece o assunto nas suas dificuldades e nos 

materiais-base consegue atentar para as mediações a distância. Neste contexto, 

percebe-se que o professor-tutor em EaD é protagonista de uma função 

importante e determinante nos cursos à distância, essa função está despontando 

 
209 Essa Universidade recebeu o primeiro lugar, entre as IES de grande porte, conforme a classificação divulgada pela 
Revista da Associação Brasileira dos Estudantes de EAD, edição de 21/02/2014, com base nas notas obtidas pelos 
estudantes de EAD no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) do MEC. 
210 Pelo edital nº53/2017 da instituição particular analisada percebe-se que ao tornar pública “a abertura de inscrição 
para o processo seletivo de provas e títulos para a contratação e formação de cadastro de reserva para professores de 
Ensino Superior nível II – Mestre para atuar em sala de aula e em outras atividades no curso de Pedagogia nas 
modalidades Presencial, EAD e Semipresencial”, dá ênfase ao profissional qualificado e também possa atuar na tutoria 
dos cursos ao especificar EAD e semipresencial. Além disso, salienta nos itens que “somente poderão se inscrever 
profissionais graduados em Pedagogia e ou letras com titulação de mestre, para ministrar disciplinas especificas que 
que possuam, no mínimo, 3 anos de experiência em docência na educação básica”. 
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como uma nova caracterização de sua atuação docente, com funções sempre 

complexas, mas centradas no ensino-aprendizagem dos alunos nessa 

modalidade de ensino com mediações ativas e na articulação da aprendizagem 

discente. 

Nessa pesquisa, de caráter dialógico com uma análise enunciativa 

discursiva para compreender os sentidos da natureza do trabalho docente EAD 

na interlocução com a importância do professor-tutor, há necessidade de 

localizar as temáticas no tempo e no espaço, pesquisando seus meios de 

produção e significação. Portanto, a próxima seção se dedica a explorar a 

natureza do trabalho docente e o trabalho do professor-tutor e os outros que 

produzem a respeito desse tema. 

 

O TRABALHO DOCENTE NA EAD 

 

É importante compreender que os desafios da EaD são congruentes com 

os desafios do sistema educacional em sua totalidade, cuja análise implica em 

compreender que educação se pretende realizar, para quem se dirige, com quem 

será desenvolvida, com o uso de quais tecnologias e quais as abordagens mais 

adequadas para acelerar o processo de inclusão social da população brasileira 

(ALMEIDA, 2012, p. 3). Atrela-se a isso a formação do professor e os discursos 

em relação a esses temas, pois como salienta Nóvoa211,  

 

 

 

 

 
211 NÓVOA, António. Professores: Imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009, p. 27. 
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A educação vive um tempo de grandes incertezas e de muitas 

perplexidades. Sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 

conseguimos definir-lhe o rumo. Há um excesso de discursos, 

redundantes e repetitivos, que se traduz numa pobreza de práticas. Há 

momentos em que parece que todos dizemos o mesmo, como se as 

palavras ganhassem vida própria e se desligassem da realidade das 

coisas. As organizações internacionais e as redes que hoje nos mantêm 

permanentemente ligados contribuem para esta vulgata que tende a 

vendar mais do que a desvendar. 

 

Nessa rede de informação, de discursos iguais e retóricos de querer colocar 

tudo em caixas e classificá-los, o professor-tutor na EAD passa por esse 

discurso, da separação e da degradação de sua especificidade de trabalho 

docente. Há muitas instituições que fazem uma separação muito prática dessas 

funções e negligenciam o conhecimento, ideias e atualizações importantes no 

trabalho pedagógico a distância. Porém, na contemporaneidade, principalmente 

na instituição analisada, não há mais essa dualidade de funções e o professor-

tutor é um professor da contemporaneidade, que faz tanto o trabalho manual e 

administrativo da tutoria, pois é inerente ao trabalho, tanto pedagógico quanto 

didático. Além disso, é também professor de sala de aula, de sala virtual, de 

tira-dúvidas, de lives, de aulas práticas, entre todas as atividades que realiza 

para que a EAD chegue a todos os alunos de maneira. 

Silva e Souza212 salientam sobre a natureza do trabalho docente na EAD 

e esclarecem que esse trabalho está ligado à organização didática, pois é nela 

que se expressa o conjunto das relações sociais, os processos existentes, os 

instrumentos, o tempo e o espaço para ensinar e aprender. Portanto, a natureza 

do trabalho docente e a sua reorganização decorrem dos avanços tecnológicos 

que caracterizam a sociedade em cada momento histórico. Assim afirma 

Nóvoa213, a identidade do professor transformou-se, passou de professor 

 
212 SILVA, Janice Mendes da & SOUZA, Maria Antônia de. Trabalho docente na EaD. In. Educação a distância (EaD): 
Reflexões Críticas e práticas. Orgs.  Maria de Fátima Rodrigues Pereira; Raquel de Almeida Moraes; Teresa Kazuko 
Teruya. 1ª  Edição Eletrônica. Navegando Publicações: Uberlândia, 2017, p. 131-155. 
213 NÓVOA, António. A formação contínua de professores: realidades e perspectivas. Aveiro: Universidade de 
Aveiro, 1991. 
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normalista que trabalha por vocação para aquele que quanto mais se forma, 

mais se capacita e também forma a escola e media com significado os seus 

alunos à realidade que os rodeiam, além de atualizar a universidade, exercendo 

a profissão docente com novos desafios, principalmente na educação EAD. A 

natureza do trabalho docente em EAD é expandida com a utilização das TICs, 

que cotidianamente apresentam inovações, pois é diante das transformações 

tecnológicas que o tempo da informação se torna mais acelerado. Assim, a 

interatividade e a mediação por meio das tecnologias passam a ser 

características importantes na EaD, e o professor por meio de chat, 

videoconferência, lives e afins, faz mediações e atingem alunos de várias regiões 

com características econômicas, sociais e culturais diferenciadas. Também, 

nessas mudanças, professores e alunos assumem novas funções.  

Nesta modalidade de ensino, fundamentada no autoestudo, a divisão do 

trabalho docente é acentuada e o aluno admite para si grande parte das 

atividades, podendo decorrer daí uma precarização do trabalho docente, ou um 

olhar precarizador por parte de algumas instituições e indivíduos. Vale ressaltar 

os títulos dados a esses docentes nesta modalidade como, tutor, facilitador, 

mediador, monitor, entre outros, porém esses adjetivos/títulos são substituídos 

quando a universidade valoriza esse trabalho docente e os professores são 

remunerados por essas funções. Assim, criam-se estratégias midiáticas para os 

docentes realizarem as mediações on-line com os alunos, as atividades práticas 

e social desenvolvidas em seus polos, apresentações via Skype para os 

professores na universidade, ou nos grupos de estudos propostos para que esses 

alunos a distância possam articular as aprendizagens e os conhecimentos. Para 

minimizar esta precarização (fruto de uma sociedade produtiva capitalista, que 

divide os sujeitos pelos meios de produção onde atuam) que secundariza o papel 

do professor, este deve preparar-se para trabalhar o conhecimento articulado 

às tecnologias, modernizando seu método de ensino e a forma de diálogo com 

os interlocutores (alunos).  
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Nóvoa214 afirma que a formação não se produz por acumulação de cursos, 

conhecimentos ou técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexibilidade 

crítica sobre as práticas e reconstrução permanente de uma identidade pessoal. 

Para tanto, o trabalho docente passou da forma artesanal, em que a 

preocupação e o objetivo eram com a formação cultural dos alunos, para uma 

forma flexibilizada de trabalho, com autonomia e determinação discente. 

Pensando nisto muitas Instituições mostraram uma preocupação com os alunos, 

apresentando investimentos em atividades de tutoria e aconselhamento. 

Emerge deste contexto a dicotomia entre professor e tutor, nos 

desdobramentos das atividades docentes na modalidade EAD, pois nas relações 

dialógicas além do professor ter que dominar os recursos tecnológicos, 

características da modalidade, deve desenvolver funções de mediador e 

orientador na aprendizagem do aluno, demandando novas interlocuções do 

discurso no processo de aprendizagem. Diante destes desarranjos conceituais, 

Belloni215 destaca uma lista com funções docentes na EaD, caracterizando o 

professor formador e o professor-tutor: 

 

Professor formador: orienta o estudo e a aprendizagem, dá apoio ao 

estudante, ensina a pesquisar, a processar a informação e a aprende; 

corresponde à função propriamente do professor no ensino presencial.  

Professor tutor: orienta o aluno em seus estudos relativos à disciplina pela 

qual é responsável, esclarece dúvidas e explica questões relativas aos 

conteúdos da disciplina; em geral participa das atividades de avaliação. 

   

A ideia inicial parece indicar que o tutor executa uma tarefa menos 

importante que a do professor; entretanto, é importante salientar que tanto o 

tutor quanto o professor exercem atividades docentes. O professor muitas vezes 

prepara o material didático para que o tutor execute as aulas. Contudo, o papel 

 
214 NOVOA. António. Os professores e a sua formação. 3. ed. Lisboa: Dom Quixote, 1997. 
215 BELLONI, Maria Luiza. A espetacularização da política e a educação para a cidadania. Revista Perspectiva, 
Florianópolis, n. 24, p. 23-39, 1998, p. 83. 
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do tutor deve ultrapassar a visão técnica, transcendendo a função de 

especialista. O tutor é um educador a distância com a função de formar o aluno. 

Atualmente, as funções coadunam e o professor-tutor passa a assumir também 

a função de formador, mediador, do que ensina a pesquisar, portanto, no 

enunciado professor-tutor há a expressão moderna, complexa e necessária do 

professor na EAD, pois o professor e o tutor na maioria das vezes são as mesmas 

pessoas, pois fazem parte do mesmo processo e atuam nas duas funções. Faz-

se de grande importância ser discutida a complexidade do processo docente e 

as vozes que dialogam no processo pedagógico. 

 

PROFESSOR-TUTOR: VOZES QUE SE CONSTROEM NO PROCESSO 

PEDAGÓGICO - DISCUSSÕES DA UNIVERSIDADE PESQUISADA 

 

As discussões que foram propiciadas nesse estudo voltaram-se para uma 

análise dialógica, já explicado anteriormente, alicerçada na pesquisa de cunho 

qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio das interações dos alunos 

na disciplina de didática do curso de pedagogia da universidade pesquisada e 

questionários aos professores-tutores das disciplinas de pedagogia EaD. O 

questionário foi composto de três perguntas norteadoras abertas, para 

possibilitar enunciados na compreensão de três focos de análise: função do 

professor-tutor, importância dessas duas funções no curso e suas experiências 

como professores-tutores. Dos 8 (oito) professores atuantes como professores-

tutores dessa universidade, 5 (cinco) responderam ao questionário. São tutores 

com mestrados e alguns doutorandos que atuam a mais de 4 (quatro) anos na 

função de tutor-professor, atuando também nas modalidades de ensino 

presencial e semipresencial. A escolha dos enunciados dos alunos foi aleatória 

dada por participações nas tutorias da disciplina de didática.  
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VOZES DA PESQUISA: UMA ANÁLISE ENUNCIATIVA DISCURSIVA 

 

A tecnologia da informação aproximou pessoas, despertou a curiosidade, 

geograficamente a impressão é que o mundo ficou menor, quanto ao tempo está 

cada vez mais escasso. Entretanto, a emergência dessa “sociedade da 

informação” configurou uma profunda revolução no campo da produção e 

disseminação do conhecimento. Diante das mudanças sociais ocorridas a forma 

de ensinar e aprender também mudou. A sala de aula tradicional apresentou 

mudanças pedagógicas e em alguns casos seu formato também ficou diferente, 

um exemplo são as EAD’s, o ensino híbrido e as metodologias ativas. 

A modalidade de Ensino à Distância vem crescendo em grande escala, pois 

afirmou-se como uma educação acessível e personalizada, criando comunidades 

que aprendem em rede e muitas vezes em conjunto. As cidades do interior foram 

as que mais ganharam, pois na modalidade presencial os indivíduos teriam 

dificuldade de acesso às Universidades e aos horários tradicionalmente 

ofertados. Assim, mais pessoas estão tendo a oportunidade de estudar, 

principalmente nos Cursos de Ensino Superior. Uma aluna no curso de Pedagogia 

da Universidade pesquisada apresenta pelo seu enunciado essa personalização 

e alcance da educação e a possibilidade de realização de um sonho, afirma estou 

amando o curso. As aulas são bem esclarecedoras e de fácil compreensão. É a 

realização de um sonho. Muito obrigada. (T1)216 

Percebe-se que mesmo a distância, a aluna está conseguindo 

compreender os conteúdos, pois utiliza as expressões “esclarecedoras” e “fácil 

compreensão”. Isso é possibilitado pela rota de aprendizagem que acompanha 

as vídeo-aulas com explicações, sugestões de leituras e novos vídeos. Também 

como faz o curso EAD e pode estudar a hora, o lugar e quando puder, conseguiu 

realizar o seu maior sonho. Para tanto, a mediação do professor-tutor é essencial 

para que essa aluna não se perca no processo educativo e consiga realizar o 

 
216 Os enunciados das participações dos estudantes na tutoria da disciplina de Didática serão apresentados pela letra em 
maiúsculo T de tutoria e o número de acordo com o número dos estudantes e participações. 
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curso, possibilitando alternativas de estudo quando sentir dificuldades em outras 

disciplinas. É relevante e enganoso considerar que programas a distância 

minimizam o trabalho e a mediação do professor. O professor-tutor desempenha 

um papel muito importante na educação a distância, é ele o responsável pela 

mediação, orientação, assessoria e acompanhamento do processo de 

aprendizagem dos alunos dos cursos de licenciatura em EaD. Portanto, é o 

responsável pela orientação e aprendizagem do aluno, tornando-se um 

mediador entre o sujeito que aprende e o conteúdo a ser aprendido. 

Vale ressaltar que mesmo os documentos oficiais do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) (Brasil, 2007) enfatizando a relevância do tutor 

revelam a dicotomia existente entre tutor e docente. Hoje o docente é o 

professor que concebe, que cria, que é capaz de gerir o sistema e o tutor 

também é aquele que cumpre o que foi planejado por outro ou até mesmo 

fazendo as duas funções. Há ainda muito que investigar sobre a realidade do 

tutor na EAD, pois ele é, geralmente o docente responsável por acompanhar o 

aluno em todo o seu processo aprendizagem. Esses alunos, na maioria dos 

casos, já reconhecem a ação docente do tutor, o que falta é o reconhecimento 

por parte de algumas instituições do seu papel como docente, mas essa 

discussão além de política, necessita de planejamento financeiro. Decorre daí a 

demora do tutor ser considerado definitivamente Docente, sujeito este causador 

do sucesso das EAD’s na contemporaneidade. Porém, para uma instituição ser 

referência em EAD há a necessidade da valorização e da qualificação desse 

professor-tutor. 

A base de trabalho do professor tutor com alunos dos cursos de 

licenciatura acontece por meio da tecnologia, seja com computador, smartfones, 

tablets, telefone, e-mail, junto aos sistemas acadêmicos, ambientes virtuais de 

aprendizagens, salas virtuais, redes sociais entre outros, que o professor tutor 
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pode desempenhar o seu trabalho junto aos alunos, observando, acompanhando 

os mesmos em situações de aprendizagem, segundo Levy217 

 

É visível o impacto das tecnologias, uma vez que aprender, ensinar, 

informar-se, conceber, ler, escrever e comunicar exige linguagens 

híbridas, que combinam aspectos naturais de sintaxe rígida com uma 

flexibilidade muito superior aos códigos informáticos habituais. 

 

Além de todo suporte para a aprendizagem, o professor-tutor precisa criar 

uma rotina didática para o processo de ensino aprendizagem desses alunos, 

sempre verificando qual a melhor forma de mediação e interação. Também deve 

informar, motivar, assessorar e orientar quanto aos procedimentos 

metodológicos e inovadores no contexto da educação a distância. De acordo com 

os enunciados das professoras da universidade pesquisada e que são 

professoras tutoras, ao serem perguntadas sobre a importância do professor-

tutor para as mediações a distância, a Professora 1 esclarece: 

 

A figura do professor é fundamental, pois a sala virtual é como uma 

sala de aula. O aluno tem a necessidade de interação, precisa tirar 

dúvidas e como não tem o professor presente, escreve sua dúvida na 

tutoria e espera com ansiedade pela resposta. Os alunos esperam 

por esse apoio contínuo. Sabem que podem contar com alguém que 

está sempre pronto para atendê-lo – PROFESSORA 1 (grifos das autoras) 

  

Percebe-se pelos enunciados da professora que o tutor é também docente, 

fica mais fácil essa mediação quando o professor-tutor conhece a disciplina e 

consegue fazer a mediação que o aluno tanto espera e precisa. Ao comparar a 

sala virtual com a sala de aula presencial, os mesmos comportamentos dos 

alunos presenciais são percebidos pelos do EAD, porém a mediação é pela 

escrita, ou quando a dúvida é recorrente são gravados vídeos de tira-dúvidas ou 

 
217 LÉVY, Pierre. A máquina universo: criação, cognição e cultura informática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 32 
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esclarecidas nas aulas ao vivo. Quando o docente é professor de curso presencial 

também, consegue balizar as dúvidas e vê na mediação a necessidade para 

esclarecer e apontar outras alternativas de estudo.  

Um exemplo de uma tutoria ativa de mediação é essencial na EAD, e que 

a dúvida foi esclarecida pelo tutor e avaliada pela aluna, pode-se perceber no 

discurso, 

Boa tarde, Professora! Conforme estou assistindo as aulas, estou 

conseguindo entender e sua explicação me ajudou a compreender 

melhor. Estou adorando as vídeo aulas e as explicações da Professora. 

Gostaria de uma dica, se é que tem para eu ler os livros das duas 

disciplinas direto no notebook, alguma sugestão? Muito obrigada, pela 

atenção. T2 

 

Os alunos quando o professor responde a tutoria e valoriza a participação 

tornam-se assíduos, perguntam sempre e tiram as dúvidas das aulas, pedem 

dicas e discutem o conteúdo com o professor. Todavia, os estudantes da 

educação a distância, necessitam ter como suporte de aprendizagem a mediação 

de um professor-tutor previamente qualificado, uma vez que a figura do docente 

é modificada pelos meios de mediação que se interpõem entre eles, como pode 

se perceber pela participação da aluna na tutoria da disciplina de didática: 

 

Boa noite tutora (o), tudo bem? A minha dúvida é a seguinte, o que 

Dermeval Saviani quer dizer quando faz esta afirmação: "a escola é uma 

instituição cujo papel consiste na socialização do saber sistematizado. [...] 

a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 

espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à 

cultura erudita e não à cultura popular" Que socialização do conhecimento 

é essa? É sobre levar o aprendizado a todas as classes? É sobre passar o 

conhecimento científico e não empírico na escola? Fiquei bem confusa 

nesse trecho. Obrigada. T3 

 

Evidencia-se a necessidade da aluna pela resposta do professor da tutoria 

e a confiança nesta resposta para suprir sua dúvida. Ainda mais porque esse 

conteúdo é do livro base da disciplina a qual está estudando. Quando enuncia 
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“fiquei bem confusa nesse trecho”, a aluna leu o livro e não compreendeu as 

questões referente a um autor expoente na educação, principalmente para os 

pressupostos da didática. Nesse sentido quando o professor explica está criando 

uma situação dialógica com o conteúdo possibilitando a busca da aprendizagem 

e a pesquisa por meio de dicas e materiais sugeridos, além de mostrar que 

conhece o assunto, pois não é só um tutor que aplica uma vídeo-aula, ele vive 

a disciplina no seu cotidiano de professor. Pode-se perceber, que o professor-

tutor se apropria de fundamentos teóricos-metodológicos e técnicas para a 

educação a distância, afim de dar todo suporte necessário aos alunos, seja na 

organização dos seus estudos, na elaboração e resolução de atividades dos 

cursos de licenciatura. Nota-se assim, a fundamental importância desse 

profissional para a educação a distância. A importância do professor tutor vai 

muito além da simples mediação entre o conhecimento e a aprendizagem do 

aluno que estuda em educação a distância. É esse professor tutor que irá 

dialogar, interagir, criar condições de reflexão nos alunos de licenciatura, sugerir 

fontes de alternativas de informação, possibilitar o processo de compreensão, 

fazendo orientação de forma contínua, a fim de possibilitar a aprendizagem 

desses alunos por meio da educação a distância. Redefine-se o papel do 

professor, como salienta Perrenoud218: “mais do que ensinar, trata-se de fazer 

aprender, concentrando-se na criação, na gestão e na regulação das situações 

de aprendizagem”, como revela o diálogo na participação descrita abaixo 

 

Boa tarde, Professora!  Meu nome é (...), sou caloura, primeiro semestre 

de Pedagogia. Assisti a primeira aula da disciplina de Didática e também 

realizei a leitura do primeiro capítulo do livro da mesma. Estava aqui 

pensando e talvez eu não tenha entendido o que é Didática? Pelo que li, 

a didática é muito importante na Educação, diria que é fundamental e 

antes de se iniciar o trabalho Pedagógico, tem que ser pensar e analisar 

a didática que será usada. É isso, mesmo? Estou certa no meu 

entendimento? Se eu estiver errada, peço que me corrija e vou reler 

novamente o primeiro capítulo do livro da disciplina. Muito obrigada, pela 

atenção. T4 

 
218 PERRENOUD, Phillippe. Novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000, p. 139. 
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Nesses enunciados, percebe-se o interesse em tentar compreender o 

conceito e a estrutura das áreas do conhecimento, além de focalizar os seus 

pressupostos. É nesse sentido que o professor tutor deve continuamente 

estabelecer e criar condições de interação entre os saberes dos alunos, deve 

ensinar e comunicar o conhecimento com a finalidade de contribuir para a 

formação intelectual desse aluno de graduação nos cursos de licenciatura. 

Precisa principalmente, criar uma dinâmica de articulação do processo 

colaborativo na educação a distância. O professor-tutor também deve propiciar 

uma aprendizagem significativa, possibilitando a interação dos alunos, a 

investigação, descoberta e produção de conhecimento dos que cursam 

licenciatura no ensino a distância. É necessário que esse o professor tutor 

desempenhe uma função pedagógica e técnica ao mesmo tempo, fazendo os 

alunos, mesmo à distância, interagir com o curso. A Professora 3, expõe nos 

seus enunciados sobre as atuações do professor-tutor na contemporaneidade 

 

Hoje o professor-tutor adentra o espaço dos cursos da EaD consciente de 

que seu papel vai além da sala de aula. (...) considero o ser tutor, 

professor, pois partir do momento que modifico a consciência de um aluno 

a distância, exerço o meu papel de professor (...) – Professora 3  

 

A enunciação da professora salienta que o papel do tutor vai além da sala 

de aula, traz as discussões de que a tutoria é a sala de aula do professor em 

EAD, pois é ali que faz a interlocução e pode possibilitar uma aprendizagem 

significativa com mediações ativas, que mantem o aluno interessado em 

aprender. Também é papel do professor tutor criar ambientes de aprendizagem 

por meio das tecnologias, favorecendo a articulação entre pensamentos, 
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promovendo a participação, comunicação, interação e o confronto de ideias. 

Segundo Arredondo219 

 

O papel do tutor está posto em três aspectos considerados essenciais nas 

ações que o mesmo desenvolve: ação orientadora, mais centrada na área 

afetiva, ação acadêmica, relacionada com o âmbito do conhecimento a 

ser adquirido pelo aluno, e institucional, cujo nexo e colaboração se darão 

com a instituição central e com os professores responsáveis pelas 

disciplinas. 

  

Como o professor-tutor atende alunos de diversas localidades, é 

importante que se adapte à realidade desses alunos, por meio de ações 

educativas diferenciadas, a fim de atender as várias interações dialógicas, 

valorizar e beneficiar as mais variadas possibilidades de aprendizagem, 

efetivando uma tutoria ativa. 

Somado com o trabalho de mediação do processo de ensino 

aprendizagem, o professor tutor é o responsável pelas funções didáticas e de 

planejamento, a organização do trabalho docente, buscando uma tutoria ativa 

com alunos dos cursos de licenciatura. No sentido de explicitar as implicações 

formativas articuladas ao papel do tutor, Arredondo220 selecionou os seguintes 

procedimentos: 

 

 

 

 

 

 
219  ARREDONDO, Santiago CASTILLO, LATAPÍ, Sarre. Acción tutorial en los Centros Educativos: formación y 
práctica. Madrid: Uned, 1998, p. 102. 

220 Idem, p.58.  
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Atuar como mediador; conhecer a realidade de seus alunos em todas as 

dimensões (pessoal, social, familiar, escolar etc.);           oferecer 

possibilidades permanentes de diálogo, saber ouvir, ser empático e 

manter uma atitude de cooperação;  oferecer experiências de melhoria 

de qualidade de vida, de participação, de tomada de consciência, de 

elaboração dos próprios projetos de vida etc.;  demonstrar competência 

individual e de equipe para analisar realidades, formular planos de ação 

coerentes com os resultados de análises e de avaliação, etc.;  identificar 

suas capacidades e limitações para atuar de forma realista;  manter uma 

atitude reflexiva e crítica sobre a teoria e a prática educativa. 

 

Muito mais do que mediador, facilitador da aprendizagem, o professor-

tutor precisa desempenhar uma tutoria ativa com esses alunos, verificar as 

várias aprendizagens, com planejamento, orientação acadêmica e pedagógica, 

de avaliação e feedback. Efetivar no seu dia a dia a prática da orientação 

colaborativa, ser um articulador, sempre visando possibilitar a aproximação 

entre a aprendizagem e prática docente. Ao indagar sobre a atuação do 

professor-tutor na atualidade, os professores da instituição pesquisada 

responderam: 

 

Precisa ser claro, objetivo, dinâmico. Antecipar as dúvidas dos alunos, 

evitando interpretações equivocadas. Também dominar os mecanismos 

do AVA para orientar os alunos. Professora 1 

O professor-tutor atua nas diferentes modalidades de ensino e o 

diferencial acontece na EaD quando seu contato com o aluno vai se dar a 

partir das suas necessidades, seu interesse e participação. No cotidiano o 

professor tutor poderá organizar, monitorar e produzir rotas de 

aprendizagens, elaborar e corrigir questões de avaliações, responder 

dúvidas no AVA, fazer a mediação nas lives e videoaulas. Professora 2 

 

Por meio da análise destes discursos descobre-se que a palavra-chave 

para o trabalho do professor tutor é a mediação em todos os sentidos, essa 

relação poderá ser acadêmica, tecnológica e pedagógica, além do mais o 

professor tutor desempenha em sua prática diária a ação de incentivar, motivar 

a aprendizagem e o conhecimento dos alunos. Entretanto, lembra-se que o 
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professor tutor não é somente um mediador, motivador e facilitar do processo 

aprendizagem na educação a distância, este deve se colocar à disposição, 

estimulando e orientando o aluno para que realmente haja a troca de 

experiência, diálogo e debate para a real aprendizagem.  

O professor tutor, é muito mais do que uma assistência ao aluno EaD, é o 

responsável por toda a vida acadêmica desse aluno no processo de ensino 

aprendizagem, Martins221 reitera que “uma abordagem pedagógica centrada no 

ato de aprender que põe à disposição do estudante adulto recursos que lhe 

permitem alcançar os objetivos do curso desenvolvendo a autonomia em seu 

percurso de aprendizagem”. O novo papel para o professor/tutor chama a 

atenção para a interação e a mediação que deverão se desenvolver considerando 

os elementos centrais de um curso on-line ou a distância, que são: a 

comunicação mediada por computador, a comunicação síncrona e assíncrona e 

as interações colaborativas visando a aprendizagem colaborativa, como 

salientam Moran, Masseto e Behrens222. 

Na tutoria ativa, o professor tutor deve participar da seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados nos cursos de licenciatura, acompanhar o plano de ensino, 

dar assistência ao aluno quanto aos processos de avaliação de cada disciplina 

nos mais diferentes momentos do processo de aprendizagem. Para a real 

efetivação da tutoria ativa, o professor tutor precisa propor e implementar meios 

para a autoaprendizagem para os alunos que estudam no ensino a distância, 

para tornar esse aluno autônomo e independente durante o seu tempo de estudo 

na Ead. É extremamente necessário que o professor-tutor tenha a prática diária 

de trabalho alicerçada na tutoria ativa, por meia dela é possível lidar com os 

diversos ritmos de aprendizagem dos alunos, articular ações e projetos entre 

tutoria ativa e coordenação dos cursos de licenciatura. A tutoria ativa também 

 
221 MARTINS, Onilza Borges. A educação superior a distância e a democratização do saber. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1991, p. 101. 

222 MORAN, José Manuel. MASETTO, Marcos T. BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. 
Campinas, SP: Papirus, 2015. 
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é necessária para um feedback positivo dos alunos, apoio pedagógico e 

tecnológico toda vez que solicitado por parte dos alunos. Portanto, a tutoria ativa 

consiste (também) em criar novos esquemas, mapas conceituais, técnicas e 

metodologias diferentes de aprendizagem, para poder atender a todos os alunos 

nos seus mais diferentes ritmos de aprendizagem. Também faz parte do 

processo de tutoria ativa, criar condições didáticas, pedagógicas, tecnológicas, 

ir em busca de processos de conhecimento para enriquecer a aprendizagem do 

aluno distante, visando à competência para a orientação das mais diferentes 

metodologias de estudo. Percebe-se então, que as instituições de ensino, de 

acordo com sua dinâmica e organização, propiciam uma qualidade na educação 

a distância quando valorizam o professor-tutor nas suas múltiplas dimensões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos processos de ensino e de aprendizagem contemporâneos, as 

mediações propiciadas pelas tecnologias explicitam novas formas de ensinar e 

aprender, assim como novos espaços para que elas ocorram. O espaço é 

determinado pela separação física entre educador e educando, este já não se 

resume à sala de aula, “um prédio com diversas salas de aula, dependências 

administrativas e um pátio pouco amplo”; no entanto, a apropriação do 

conhecimento é possibilitada agora dialogicamente pela transmissão via satélite 

ou internet. 

A mediação da aprendizagem, a interação e a efetivação do processo 

educativo se constroem a partir da ação de diversos sujeitos, nem todos eles 

com formação para a docência, porém todos fundamentais para a 

problematização dos conhecimentos científicos. Uma discussão acerca de 

docência e tutoria só se valida se for para equiparar as funções, uma vez que a 

diferença está expressa na situação financeira e não na formação ou 

competência exigida. 
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Também é prematuro prever que a EAD é a saída para superar as 

defasagens educacionais, entretanto esta conquistou seu espaço devido à 

qualidade ofertada por certas instituições. O que há de se assegurar é que esta 

qualidade se expanda para toda a oferta de cursos na modalidade EAD. 

Conclui-se que o trabalho docente do professor-tutor está sendo 

modificado pelas instituições de ensino que possibilitam na contratação desse 

profissional atuar nas várias modalidades de ensino (presencial, semipresencial 

e à distância). Assim as funções de professor-tutor coadunam dialogicamente e 

os professores acabam construindo novas articulações na docência e novas 

experiências de mediações entre alunos e conhecimento. Por mais que a 

aprendizagem dos alunos ainda não se mensure totalmente na EaD, as 

participações nas tutorias e as respostas às avaliações da instituição, mostram 

o avanço e a diferença nos estudos dos alunos quando a universidade possibilita 

uma mediação ativa por professores-tutores. Partindo da leitura das 

enunciações de alguns alunos e professores extrai-se a análise de que o 

professor que já atua a mais de cinco anos em qualquer modalidade consegue 

apresentar, com sua bagagem de conhecimento e experiência, mais motivação 

para o trabalho em EaD, com uso mais recorrente de metodologias dialógicas 

ativas.  

Na universidade que foi foco de discussão nesse texto, percebe-se a 

amplitude de responsabilidades do professor-tutor, o qual é o mediador que 

participa efetivamente do processo de aprendizagem dos alunos, pois possui 

uma formação sólida para atuar nos cursos de graduação como professor 

universitário e recebe por essa função, já que é contratado como professor e 

tutor dos cursos de licenciatura. Assim não há uma rotatividade dos professores, 

pois como são valorizados na função de professor e tutor, não desistem e são 

estimulados nas suas dificuldades.  

Essa discussão sobre a função do professor-tutor no trabalho docente na 

EaD possibilitou uma percepção da nova identidade do professor, pois o docente 

passa a ter novas possibilidades de atuação, que vai desde a preparação de uma 
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sala em EaD até as atuações nos tira-dúvidas, lives, aulas on-line, apresentações 

de trabalhos por Skype, entre outras atividades inerentes às funções de tutor e 

professor. A prática do professor-tutor já está posta, o que falta é que as 

Instituições que possuem o foco na EaD documentem e formalizem esta prática 

como mais uma a ação docente, como mais uma modalidade de ensino, exigindo 

o currículo e o grau de conhecimento igual ao do docente na modalidade 

presencial, garantindo assim, a qualidade do ensino independente da 

modalidade. 
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11 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PRÁXIS NO CURSO 

DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

RENATA BURGO 

YEDO ALQUINI  

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo que ora se apresenta propõe discussões sobre a prática realizada 

por uma instituição de Educação Superior no que tange à Unidade Temática de 

Aprendizagem composta pelo currículo do curso de Licenciatura em Pedagogia 

no ano de 2018. A prática relatada teve como mote de discussão a Feira de 

Experiências e Sentidos referentes a um trabalho interdisciplinar com as 

disciplinas de Metodologia de Ensino de Ciências Biológicas e da Natureza e 

Metodologia do Ensino de Matemática.  

O objetivo que se propôs foi de discutir e refletir acerca das práticas de 

formação docente que auxiliam no desenvolvimento do real sentido de 

experiência abordado por duas fontes teóricas principais fundamentadoras desta 

escrita: Jorge Larrossa e Antonio Nóvoa que permitiram reflexões sobre a 

formação de professores e os processos de aprendizagem baseados na 

transformação pela experiência e pelos sentidos. 

Sabemos que algumas posturas reducionistas de muitos docentes sobre a 

prática do “formar” refere-se somente a uma reprodução de um sistema de 
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ensino que visa à educação para o mercado de trabalho, baseada somente na 

técnica de transmissão do saber, supervalorizando a memória. Para Japiassu 

(1983, p.43), estas técnicas reducionistas seriam um dos sintomas do 

“obscurantismo pedagógico, muito útil e eficaz nos processos de adestramento 

e de “docilização”, nocivo, porém no processo verdadeiramente educativo”. 

O sentimento de que nossa formação acadêmica não tem contemplado à 

nossa realidade do dia a dia da escola é comum entre os relatos dos professores, 

inclusive tratado por Nóvoa (2017) “como se houvesse um fosso intransponível 

entre a universidade e as escolas, como se a nossa elaboração acadêmica pouco 

tivesse contribuído para transformar a condição socioprofissional dos 

professores (p. 1109)”. 

Esta reflexão nos faz pensar sobre a formação de professores e suas 

relações intrínsecas com a escola e seu dia a dia. Pensar educação e formação 

de professores requer reconhecer em primeiro lugar que não se faz educação, 

sem pensar na dialética que se deve se estabelecer com o chão da escola. Ao 

mesmo tempo, pensar na escola, não pode ser algo dicotômico da formação de 

professores, visto que também estabelece relação direta um com o outro e ainda 

dizemos mais, relações de dependência quanto ao quesito de qualidade. 

Nóvoa (2017) ressalta que esta discussão sobre a formação docente está 

em alta nos embates acadêmicos e que por isso ganha espaço cada vez maior, 

entretanto discutir formação docente pode parecer algo simples, mas como 

responder a seguinte pergunta: “como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, 

a agir, a conhecer e a intervir como professor?”  

O autor sugere a primeira proposição pensando no “continuum 

profissional”, que diz respeito à formação continuada, e além do mais, como 

fazer esta preparação do professor, baseado na experiência e na relevância para 

este profissional? 

A esta pergunta, pensamos que o exercício da formação do professor tem 

que estar numa relação direta com a reflexão do dia a dia da escola, ou seja, 
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pensar numa formação crítica que seja capaz de despertar sentimentos 

relacionados à prática e a vivência tanto do aluno e do professor enquanto 

profissional da educação. 

A formação médica é um exemplo que Nóvoa (2017) se propõem a refletir 

num comparativo sobre a formação docente e outras profissões universitárias. 

Traz em seu artigo a reflexão sobre o novo currículo proposto na medicina sobre 

a formação dos estudantes de medicina, baseados num currículo em que tem a 

experiência como fundamento básico, propondo o pensamento “crítico e a 

vivência clínica precoce com experiências científicas com formação 

personalizada nas áreas básicas e relações diretas com a população. Sendo 

assim, porque não pensarmos em práticas na pedagogia, na formação de 

professores, que possam deslocar o adulto, hoje em formação, para vivenciar 

aquilo que o educando da educação básica, vivenciará? 

Este foi o projeto da Feira de Experiências e Sentidos que a instituição de 

Educação Superior se propôs a realizar com os alunos de graduação, pensando 

que a formação deste profissional poderia se dar também através das práticas 

do experenciar, vivenciar e sentir a temática proposta pela Unidade Temática do 

Currículo do curso de Pedagogia. 

Disponibilizar aos estudantes de Pedagogia a possibilidade de sentir a 

experiência, conforme Larrosa (2011) assinala é de extrema importância, visto 

que constantemente vemos a formação de professores de modo ligeiro, não 

propiciando a reflexão sobre o ato de educar, baseado em conhecimentos 

científicos sobre o que realmente vem a ser a experiência e o sentido como 

fatores essenciais não somente da aprendizagem, mas também da 

aprendizagem do professor. Mas o que podemos compreender entre experiência 

e experimento?  

Segundo Larrosa (2011) é necessário compreender que palavras são 

polissêmicas e que diante disso se deve ter muito cuidado ao pronunciá-las e 

proferi-las.  
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Quando argumentamos sobre experiência estamos fazendo alusão a aquilo 

que nos causa sentimento, capaz de despertar emoções que possam ser capazes 

de alterar comportamento, pensamentos e atitudes.  

Atribuir significados às práticas de formação foi o objetivo da a instituição 

de Educação Superior quando projetou a prática da Feira de Experiências e 

Sentidos. Assim, destacou-se que a partilha de situações que viessem a 

colaborar com a construção do aprendizado do professor em formação no curso 

de Pedagogia, seria de extrema relevância para a atribuição de sentidos a 

Unidade Temática de Aprendizagem do currículo. 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

  

Pode-se afirmar que a discussão sobre a formação de professores é pauta 

constante dos embates acadêmicos há muito tempo. Cientes de que estamos 

formando professores para atuar de forma crítica e reflexiva na sociedade que 

muitos chamam de “sociedade do conhecimento” (contrária a concepção de 

Larrosa, 2002), não é pertinente reproduzir o que vivemos enquanto alunos. 

Repensar esta prática do dia a dia da escola, e aqui também consideramos como 

escola, o ensino superior, é sem dúvida galgar espaços ainda não consolidados 

e em constante transformação.  

Refletir sobre o que vivemos enquanto alunos, repensar as práticas dos 

nossos professores, analisar as diversas didáticas, certamente contribuirá com 

construção da história dos que estão em processo de formação. Afirmar que na 

educação nada se inventa, e que tudo se recria, é um dos preceitos de Antonio 

Nóvoa quando se refere à importância de se conhecer e refletir consistentemente 

sobre as diversas práticas das mais variadas gerações. “O resgate das 

experiências pessoais e coletivas é a única forma de evitar a tentação das modas 

pedagógicas. Ao mesmo tempo, é preciso combater a mera reprodução de 
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práticas de ensino, sem espírito crítico ou esforço de mudança (NOVOA, 2001, 

s/p)”. 

Modismos pedagógicos seriam as práticas que sem fundamentos teóricos 

e epistemológicos concretos se perpetuam nas práticas de modo efêmero, e que, 

como consequência, apenas passam por nossos alunos, não transformando as 

ações da prática educativa.  “A mudança na maneira de ensinar tem de ser feita 

com consistência e baseada em práticas de várias gerações” (NOVOA, 2001). 

Certamente, o campo da educação e suas práticas formativas têm desafios a 

serem superados, ressignificados e recriados visto que a prática pedagógica 

quando reprodutivista e conservadora não propicia a riqueza da experiência, 

como afirma Larrosa (2002) a experiência é cada vez mais rara. 

 

Desde pequenos até a universidade, ao largo de toda nossa travessia 

pelos aparatos educacionais, estamos submetidos a um dispositivo que 

funciona da seguinte maneira: primeiro é preciso informar-se e, depois, 

há de opinar, há que dar uma opinião obviamente própria, crítica e 

pessoal sobre o que quer que seja. A opinião seria como a dimensão 

“significativa” da assim chamada “aprendizagem significativa”. A 

informação seria o objetivo, a opinião seria o subjetivo, ela seria nossa 

reação subjetiva ao objetivo (2002, p.23). 

 

Sobrecarregar o aluno de informações, esperando que estas se 

transformem em objeto da aprendizagem e se tornem conhecimento, baseado 

em práticas de memorização, repetição e execução, carregadas de opinião, 

alinha-se ao encontro da reflexão de Larrosa quando nos convida a refletir sobre 

o excesso de informação, que gera opinião, e que em nada contribui para a 

construção do que chama de conhecimento, mas que torna impossível a 

experiência, pois:  
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nos convertemos em sujeitos competentes para responder como Deus 

manda as perguntas dos professores que, cada vez mais, se assemelham 

a comprovações de informações e a pesquisas de opinião. Diga-me o que 

você sabe, diga-me com que informação conta e exponha, em 

continuação, a sua opinião: esse o dispositivo periodístico do saber e da 

aprendizagem, o dispositivo que torna impossível a experiência (2002, p. 

23) 

 

O par informação e opinião argumentado pelo autor nos permite analisar 

o sujeito que estamos formando para o ser professor. Quanto mais investirmos 

na composição da aceleração da formação, da informação, da excitação do 

sujeito, estaremos remando contra o que a experiência pode nos trazer 

enquanto sujeitos. Larrosa (2002) afirma que esta experiência necessita da 

lentidão, do tempo como algo necessário à formação do ser e não meramente 

como uma mercadoria.  

Pensar em experiências e seus sentidos nos faz refletir que esta 

experiência que nos referimos é a que nos causa sentido, ou seja, aquilo que se 

passa em nós, ou seja, “experiência é o que nos passa, ou o que nos acontece, 

ou o que nos toca” (2004, p. 154).  

A experiência e seu sentido devem ser refletidos, repensados no processo 

de formação de professores. Acreditar e insistir na formação de sentidos, criação 

de sentidos, de experiências, que sejam capazes de construir e reconstruir 

aprendizagens para a formação de professores é o que diferencia a qualidade 

das práticas que vem ao auxílio da experiência como princípio criador e reflexivo, 

capaz de criar mudanças. 

A educação, ainda nos dias atuais, segue o fluxo ainda essencialista com 

aspectos do pensamento newtoniano-cartesiano e que se refletem no ensino 

superior com aulas expositivas, de maneira fragmentada, exigindo do aluno a 

construção do seu conhecimento baseado em práticas não mais efetivas. 

Reprodução do conteúdo, memorização de conceitos, fragmentação do 

conhecimento são maneiras que acabam por pré-estabelecer atitudes passivas 

e reprodutivistas do conteúdo a ser assimilado pelo aluno.  
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A experiência de que falamos não é aquela baseada na experiência aliada 

ao trabalho, a experiência calculada como registro de maior ou menor 

preparação para atuação profissional, mas a experiência que 

necessita  sobrecarregar o aluno de informações, esperando que estas se 

transformem em objeto da aprendizagem e se tornem conhecimento, baseado 

em práticas de memorização, repetição e execução, carregadas de opinião, 

alinha-se ao encontro da reflexão de Larrosa quando nos convida a refletir sobre 

o excesso de informação, que gera opinião, e que em nada contribui para a 

construção do que chama de conhecimento, mas que torna impossível a 

experiência, pois:  

 

Aprender a pensar, pensar criativamente, criar significados, compartilhá-

los requer o tempo e a lentidão que Larrosa argumenta. Importa destacar 

que como vivemos numa sociedade cada vez mais acelerada, em que tudo 

é pretexto para a aceleração de opinião e conhecimento, o autor defende 

a ideia de lentidão do pensar, necessária ao desenvolvimento do eu e do 

outro. 

 

O desafio que se faz presente implica em propor a formação de professores 

como percurso lento, de experiências e sentidos que se sobreponham a ideias 

centradas na aceleração da produção do conhecimento sem sentido. Implica em 

propor a formação de professores visando seu desenvolvimento integral a partir 

das experiências compartilhadas capazes de fomentar os espaços de discussão 

no qual “se aprende a ‘pensar’ e a ‘argumentar’ sobre questões educativas de 

determinada maneira” (Larrosa, 2002, p. 50). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve ser analisada, visto que 

as políticas nacionais corroboram sobre a importância da discussão da formação 

dos professores, como se pode observar na imagem abaixo, com destaque a 

Política Nacional de Formação de Professores.  
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Figura 1: Pregresso das políticas para composição da Base Nacional Comum. 

 

 

Fonte: Brasil, 2016. 

 

Concluir a licenciatura, aqui no caso do estudo, o curso de licenciatura em 

Pedagogia é apenas uma das etapas que farão parte de todo o processo de 

formação do futuro professor. Afirmamos isso, por compreender que o ser 

professor vai além do simples fato de estudar as disciplinas do curso, e ser 

aprovado com excelência. Formar-se professor, exige um longo processo de 

capacitação contínuo, assim como o próprio documento da BNCC articula sobre 

a formação de professores 

 

a BNCC integra a política nacional da Educação Básica e vai contribuir 

para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, 

estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, 

à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de 

infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação 

(BRASIL, 2016) 
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Desta maneira, integra-se ao documento a importância destacada à 

formação de professores, podendo ser destaque na implementação de políticas 

ao aprimoramento do professor e suas práticas em sala de aula. 

 Em entrevista cedida, Antonio Nóvoa (2001) afirma que "a produção de 

práticas educativas eficazes só surge de uma reflexão da experiência pessoal 

partilhada entre os colegas" corroborando com os princípios de Larrosa, pois a 

partir do momento em que entende-se que a experiência pessoal deve ser 

partilhada, interessando-se pelo outro, pelas suas experiências, posso eu, 

enquanto sujeito reflexivo e construtor do conhecimento para a sociedade e para 

mim, construir minha própria existência e experiência, ressignificando sentidos.  

 

PRÁTICAS NA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA: SENTIDOS E 

EXPERIÊNCIAS 

 

O trabalho desenvolvido foi um dos fundamentos teóricos necessários para 

o desenvolvimento das práticas que envolveram o curso de Pedagogia de uma 

instituição de Educação Superior durante o  Projeto da Feira de experiências e 

sentidos do ano de 2018. 

Lidar com a subjetividade, tornar o que nos passa experiências “com ou 

sem-sentido” é um dos aspectos relevantes frente às discussões sobre a 

formação de professores nos diversos espaços, especificamente na formação dos 

alunos de Pedagogia de uma instituição de Educação Superior com o Projeto 

intitulado: “Feira de experiências e sentidos” durante um dos módulos de 

disciplinas da grade do curso.  

Pensar a formação de professores, para além dos modismos, requer muita 

discussão e reflexão sobre o que realmente vem a ser o conceito de experiência 

e seus sentidos. Compreender a experiência como um “saber particular, 

subjetivo, relativo, contingente e pessoal” (LARROSSA, 2002, p. 27) requer 

práticas que exercitem o pensar, não como tradicionalmente o conhecemos, 
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como o calcular ou o executar, mas, sobretudo, como nos afirma o autor, a 

capacidade de criar sentidos naquilo que vivenciamos, naquilo que somos e com 

aquilo que nos acontece. 

Comumente observamos a formação de professores com foco na 

formatação da grade curricular, ou seja, no currículo, como algo já formatado e 

definido, numa junção de disciplinas que ao final do curso “formará e capacitará” 

nosso professor para as diversas situações. Contudo, Larrosa (2002) afirma que 

existe grande diferença entre a informação e a experiência.  

Informação não é experiência, e não deixa espaço para ela, seria uma 

“antiexperiência”. A informação não pode ser o objetivo dos cursos de formação 

de professores, a partir disso, que ao se elaborar o projeto da Feira de 

Experiências e Sentidos é que professores e coordenação, pensaram num 

rompimento com as práticas tradicionais do ensino objetivando a construção do 

sentido para os alunos do curso de Pedagogia, a construção da experiência. 

Necessariamente é imprescindível separar a experiência e seus sentidos do 

termo informação, já que entendemos que a experiência e a produção de 

sentidos estão cada vez mais raros. 

 

Além disso, seguramente todos já ouvimos que vivemos numa “sociedade 

de informação”. E já nos demos conta de que esta estranha expressão 

funciona às vezes como sinônima de “sociedade do conhecimento” ou até 

mesmo de “sociedade de aprendizagem”. Não deixa de ser curiosa a 

troca, a intercambialidade entre os termos “informação”, “conhecimento” 

e “aprendizagem”. Como se o conhecimento se desse sob a forma de 

informação, e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e 

processar informação (LARROSA, 2002, p. 22) 

 

Adquirir informação é contrário, segundo Larrosa, ao experenciar algo, 

visto que informação se obtém a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Diferentemente da experiência que necessita da lentidão, do passar por algo, do 

sentir algo, ou até mesmo do não sentir algo. 
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Visando a aprendizagem pela experiência é que o Projeto “Feira de 

experiência e sentidos” vislumbrou a lentificação do módulo do curso de 

Pedagogia. Mas que podemos entender por lentificação? Segundo Larrosa, a 

escola (cabe aqui à universidade) é o local ideal para a lentificação, inimiga da 

aceleração, da velocidade e consequentemente da agitação. É o local onde o 

tempo flui e pode fluir com uma estranha lentidão.  

Desta maneira, o projeto vislumbrou a não aceleração dos conteúdos e 

conhecimentos vinculados ao módulo do curso de Pedagogia, em contrapartida, 

favoreceu e instigou o passar pela experiência no sentido de argumentar, 

conhecer, vivenciar, escutar, dialogar, inferir e descobrir os conhecimentos 

referentes à unidade temática de aprendizagem “Ciências Naturais: 

Fundamentos e Metodologias na Educação Básica”.   

 

A FEIRA DE EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

 

A Feira aqui apresentada foi realizada refletindo sobre a teoria do Doutor 

em Educação, Pedagogo e Filósofo Jorge Larrosa Bondía, professor da 

Universidade de Barcelona, Espanha, a partir de suas reflexões sobre os termos 

experiência e sentidos.  

O projeto se desenvolveu na Unidade Temática de Aprendizagem (UTA) Ciências 

Naturais: Fundamentos e Metodologias na Educação Básica com os alunos do 

curso de Licenciatura em Pedagogia no ano de 2018 no Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

O trabalho foi desenvolvido com a turma do curso presencial em 

Pedagogia, totalizando mais de noventa acadêmicos, englobando as turmas 

matriculadas no período matutino e noturno. Diante do número de acadêmicos 

envolvidos, sugeriu-se formar grupos com até oito integrantes, de acordo com 

critérios de afinidade entre os colegas, totalmente livres para tal. 
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ORGANIZAÇÃO DOS TEMAS DE PESQUISA 

 

Formaram-se assim quatorze grupos envolvendo as turmas dos dois 

períodos manhã e noite com as temáticas de estudo sugeridas pelos professores, 

de acordo com o conteúdo trabalhado na disciplina de Ciências Naturais: 

Fundamentos e Metodologias na Educação Básica, sorteados entre os grupos, 

conforme segue: 

 

 

Grupo 

1 

Levantamento das frutas, verduras e temperos usados em nosso País 

e de onde vieram (país de origem)? Relacionar com a ampla 

biodiversidade brasileira e pouco uso das nossas plantas nativas. 

Grupo 

2 

Experiência com germinação de sementes de feijão até então 

exploradas nas escolas e suas implicações. Experimento na Janela, 

com potinhos de plástico e algodão, bem como, descarte antecipado 

ao invés de acompanhamento do biociclo completo. 

Grupo 

3 

Uso de corantes acompanhando a absorção de água e solutos, onde 

os defensivos agrícolas se incorporam ao organismo da planta. Por 

serem transparentes, os defensivos são incorporados sem serem 

detectados visualmente, ao contrário, quando da presença de 

corantes. 
 

Grupo 

4 

Terrário e suas implicações no ensino de Ciências. Fotossíntese, 

decomposição das partes velhas das plantas, ciclo da água, eclosão 

de ovos, etc. 

Nutriente é o que nosso organismo necessita. Onde encontrá-los? 

Carboidratos (glicose), lipídios (ácidos graxos e glicerol), proteínas 

(aminoácidos), vitaminas, sais minerais, água e fibras. 
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PANC´s (plantas alimentícias não convencionais). Uma nova forma de 

alimentação saudável. 

Grupo 

6 

Análise de embalagens e o porquê das informações presentes nelas? 

Grupo 

7 

Abordagem sobre liofilização de alimentos e quais os pontos positivos 

desta técnica? Destacar a conservação e facilitação no transporte em 

função da redução de peso (remoção da água). 

Grupo 

8 

Análise a respeito da água virtual e suas implicações no consumo de 

produtos. Levantamento dos percentuais de água em diversos seres 

vivos, tanto animais quanto vegetais. Focar esse aspecto no corpo 

humano também, destacando os percentuais, nos diversos órgãos. 

Grupo 

9 

Aditivos químicos e razões de seu uso pela indústria alimentícia. O 

que de fato eles representam? 
 

Grupo 

10 

A célula como unidade dos seres vivos e suas reais funções. A célula 

como uma “fábrica” na produção de elementos necessários aos 

organismos vivos 

Grupo 

11 

A relevância do ar no planeta. Os efeitos da eutrofização na água. 

Destacar plantas que auxiliam na “limpeza” da água, como remoção 

de metais pesados, mas não só. Clara em neve, água com cor branca 

em cascatas, nas zonas de arrebentação das ondas e implicações com 

o ar. Focar a importância do 02. 

Grupo 

12 

O papel do ozônio na atmosfera. Destacar a camada de ozônio e sua 

real importância. Focar o uso do ozônio no tratamento da água. 

Grupo 

13 

Aquecimento global e reflexo em nosso planeta. Destacar o papel do 

CO2 nesse processo. Quais as alternativas utilizadas para solucionar 

essa questão. 
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A partir de então, cada grupo teve liberdade de incrementar aspectos 

ligados ao tema, bem como, discutir e acordar a forma de direcionamento dos 

trabalhos a serem realizados, baseados no que entendemos por lentidão 

necessária à criação de sentido, conforme Larrosa. 

Para não incorrermos num processo de avaliação tradicional, baseado na 

pontuação de conhecimentos, elaboramos juntamente com a coordenação do 

curso critérios atitudinais de avaliação, correspondente ao que entendíamos ser 

o melhor parâmetro para que a experiência dos alunos fosse validada.  

Portanto, algumas regras foram pré-estabelecidas, num trabalho coletivo 

entre coordenação do curso de Licenciatura em Pedagogia e todos os professores 

envolvidos com o projeto. 

  

A FEIRA DE EXPERIÊNCIAS E SENTIDOS 

 

O desafio foi pensar e esquematizar o processo avaliativo a partir da feira 

de experiências. Pensando em nossos alunos enquanto futuros professores, 

estabeleceu-se da seguinte maneira: 

- Nosso processo avaliativo seria único, para todos os integrantes do grupo, bem 

como, validado para as demais disciplinas do quadrimestre em questão; 

- Três semanas foram destinadas para trabalhar com os diversos temas 

propostos (conforme tabela acima) ocupando tempo de discussão e elaboração 

em todas as disciplinas através do entendimento de que o tempo nos seria 

momentos de reflexão e criação necessário; 

- Ao término da primeira semana, cada grupo entregaria seu Plano de trabalho 

a ser posto em prática. A segunda semana culminaria com entrega efetiva do 

plano, bem como, com a confecção das instalações necessárias para propor ao 

público visitante a experiencia que os alunos vivenciaram ao longo da UTA em 

questão.  
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- Na terceira semana, cada grupo apresentaria o que foi elaborado, para os 

demais grupos, de modo que cada um teria noção do que a turma apresentaria 

e pudesse colaborar com novas ideias e analisar o projeto de cada grupo; 

- Chegaria o dia da Feira em que cada equipe teria tempo para preparar suas 

instalações e três horas para colocar o público para experienciar e criar seu 

próprio sentido ao trabalho produzidos pelos alunos; 

- Finalizaria a apresentação com uma banca de professores visitantes e os 

orientadores das equipes, visitando e experenciando os trabalhos apresentados; 

- Após as quatro horas de apresentação e organização da Feira, cada equipe 

seria responsável pela desmontagem e reorganização do espaço utilizado para 

tal. 

Pensando na capacitação dos futuros professores como algo que “passasse 

pela experiência” e fizesse sentido, a fundamentação teórica do processo de 

formação dos alunos se deu através de várias leituras durante todo o percurso. 

Em grupo os alunos realizaram leituras de textos (artigos sobre o tema), que 

viessem a corroborar com todo o processo de pesquisa do trabalho. incluindo o 

texto: “Experiência e Alteridade em educação”. 

 

Imagem: Tabela de avaliação da “Feira de Experiências e Sentidos”  

 

Critério Peso Nota 

1- Identificação e postura da 

equipe (uso de crachá, 

organização, atenção  aos 

participantes, interação e diálogo). 

 

10 
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2- Organização do espaço 

(disposição dos materiais, 

sequência, adequação ao tema, 

aproveitamento do espaço). 

 

10 

 

3- Tratamento Didático do Tema 

(uso de recursos alternativos, 

manipuláveis, áudio-visuais, 

tecnologias digitais). 

 

15 

 

4- Domínio de Conteúdo 

(adequação conceitual, 

esclarecimento de dúvidas, 

argumentação) 

 

15 

 

5 - Experiência ( m o b i l i z a ç ã 

o e envolvimento dos participantes 

com o tema proposto; qualidade da 

interação para a reflexão crítica 

acerca do tema). 

 

40 

 

6- Referencial Teórico 

(apresentação visível). 

 

10 

 

Fonte: dados internos 

 

O projeto também contou com a organização de professores orientadores, 

professores convidados, um processo de autoavaliação além do professor da 

disciplina, a saber: 

 



 

239 

 

 

O professor Orientador: tem papel expressivo nesse processo, ele avalia 

todas as atividades realizadas em cada uma das semanas dedicadas aos 

trabalhos da Feira de Experiência, totalizando nota de 0 a 100. 

O professor Convidado: avaliará os trabalhos no dia da realização do 

evento, através de ficha própria para tal (Ver ficha própria), conforme segue, 

totalizando nota de 0 a 100.  Importante ressaltar que foram designados no 

mínimo dois professores avaliadores nessa categoria, integrantes do quadro de 

profissionais do magistério de nossa Instituição, porém não atuantes nas turmas 

em questão. 

Autoavaliação: Cada acadêmico envolvido no processo fará uma 

autoavaliação em função de seu efetivo envolvimento, atuação, integração com 

os demais, também com nota variando de 0 a 100. 

Professor da Disciplina: Na respectiva disciplina, realizou-se uma 

avaliação diante de atividades específicas da mesma, com nota variando de 0 a 

100. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da experiência que a Feira proporcionou a todo o corpo docente 

envolvido com a Unidade Temática da instituição de Educação Superior, 

pudemos observar a importância de se planejar a docência e a formação de 

professores de maneira a contemplar os autores que pensam na educação como 

momentos de experiências que sejam capazes de transformar o eu interior, de 

alterar comportamentos e atitudes que possam a surgir após o vivenciar das 

experiências. Ressaltamos que a experiência e a formação de professores, 

assinalados pelos autores mencionados e segundo a visão da instituição de 

Educação Superior corroboram com o aspecto para além da burocratização do 

ensino, ou seja, oportunizamos a formação dos professores para além de 

aspectos vislumbrados pelo mercado de trabalho.  
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Demos a oportunidade por meio da Feira de Experiências e sentidos a 

aquisição dos saberes científicos necessários à formação do professor, mas com 

espaço para a contemplação do saber criativo, sensível e humano. A 

oportunidade de elaborar a Feira baseada na troca de oportunidades, de 

aprendizagens e de experiências foi muito bem avaliada pelos alunos como 

processo de aprendizagem e de vivências, valorizando o outro enquanto sujeito 

também de experiências que valem a pena ser ouvidas e compartilhadas no 

ensino superior e na formação de professores.  

Em uma sociedade cada vez mais permeada pelo aligeiramento da 

formação de profissionais para o mercado de trabalho, o desafio se impõe ao 

universo acadêmico em ceder oportunidade à formação de professores que 

valorizem a experiência e a troca de experiência como maneira de aprendizagem 

significativa que perpasse pelos sentidos e que se tornem cada vez mais 

possíveis nos currículos de formação, especificamente na formação de 

professores.  

 

REFERÊNCIAS 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. 2ª versão revista. Brasília: MEC, abr. 2016. Disponível 
em:http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/bncc-2versao.revista.pdf Acesso em: mai.2018.JAPIASSU, Hilton. A 
pedagogia da incerteza e outros estudos. Rio de Janeiro: Imago, 1983. 
BONDIA, Jorge Larrosa. Experiência e Alteridade em Educação. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.19, n2, 
p.04-27. 
BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, 
p.20-28. 
NÓVOA, Antonio. Antonio Nóvoa: "professor se forma na escola". Disponível 
em: https://novaescola.org.br/conteudo/179/entrevista-formacao-antonio-novoa. Acesso em: 04 mar. 2019. 
NOVOA, Antonio. Cadernos de Pesquisa,  v.47 n.166 p.1106-1133 out./dez. 2017. Disponível 
em:<publicacoes.fcc.org.br/ojs/index.php/cp/issue/download/329/pdf_53> Acesso em: 18 mai. 2019. 

 

 
  

about:blank


 

241 

 

 

12 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO SÉCULO XXI: 

METACOGNIÇÃO, METODOLOGIAS ATIVAS E USO DAS 

TIC 

 

ELAINE OLIVEIRA SANTOS223 

DINAMARA PEREIRA MACHADO224 

  

INTRODUÇÃO 

 

Com as diferentes possibilidades que as tecnologias da informação e 

comunicação trouxeram para a sociedade, todas as profissões foram impactadas 

nas suas verdades e tradições de alguma forma. Novas gerações passaram a 

surgir em menor tempo, muito mais conectadas virtualmente, porém menos 

capazes de processar informações em conhecimentos aplicáveis à realidade. 

A educação torna-se um dos centros nervosos dessas premissas, assim a 

formação de professores no século XXI - período de explosão das tecnologias 

em recursos e aparatos - dos diferentes níveis, passa a ter necessidade de contar 

com a busca de novas metodologias de ensino onde os educandos precisam ter 

voz e suas realidades levadas em consideração bem como, suportes para sua 

 
223 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7814695492955279  
224 Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1435492124601475 
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atuação, além do conhecimento didático científico, mas com instrumentos de 

reconhecimento do funcionamento do outro e também de si mesmo em como 

aprender a aprender. 

Uma das ferramentas que vem contribuir nesse processo é a 

metacognição, o estudo do pensamento de como se aprende, para o uso 

eficiente das metodologias ativas e recursos das TIC no ensino significativo e 

transformador do aprendiz histórico, crítico, reflexivo e social da geração com a 

qual o docente irá atuar e de si mesmo. 

Surge então a pergunta de pesquisa: Como potencializar a capacidade 

metacognitiva do professor em formação e ativo na escola ou universidade para 

o desenvolvimento de suas aulas com o uso de metodologias ativas e recursos 

da TIC a fim dele ter ações pedagógicas transformadoras? 

Para responder esta questão foi realizada uma pesquisa bibliográfica do 

Estado da Arte de três temas que compõem este estudo: formação de 

professores; metacognição; metodologias ativas e tic (tecnologia da informação 

e comunicação).  

O estado da arte sobre a formação dos professores mostra quatro fases, 

influenciadas por diferentes ideários da educação brasileira. O primeiro período 

corresponde à criação das escolas normais e a presença das concepções 

iluminista e positivista na educação, que se estende de 1890 a 1930. O segundo 

período é influenciado pelas ideias escolanovistas até 1961. O terceiro período 

estende-se de 1961 até 2001, sob a influência da concepção pedagógica 

produtivista. E as novas demandas do século XXI, com a multidiversidade de 

espaços de aprendizagem e a liberdade que algumas ferramentas tecnológicas 

trazem para produzir o que tem significado e não somente reproduzir como 

afirma Perrenoud (2002, p. 17) “a formação não tem nenhum motivo para 

abordar apenas a reprodução, pois deve antecipar as transformações ”, 

assumindo dessa forma o relevante papel que o magistério deve exercer na 

sociedade: papel transformador. 
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No Brasil, há pesquisas denominadas estado da arte que tomam como 

base estudos sobre formação e trabalho docente como, por exemplo, de André 

(2006), intitulada Pesquisas sobre formação de professores: uma análise das 

racionalidades, a qual faz um questionamento se os trabalhos produzidos tratam 

efetivamente do tema formação de professores "e, como se caracterizam em 

termos de temáticas privilegiadas, de metodologias utilizadas e de materiais de 

apoio" (ANDRÉ, 2006, p. 90). 

Além dessa pesquisa mencionada, André também realizou um estado da 

arte intitulado A pesquisa sobre formação de professores no Brasil - 1990-1998, 

fazendo um balanço da pesquisa sobre formação de professores no Brasil, 

considerando os trabalhos publicados na ANPEd. 

Em consulta ao Banco de Teses da Capes observa-se que em 2018 40974 

trabalhos pesquisam sobre formação de docentes nas mais diferentes áreas e 

aspectos sendo que em educação encontramos 2202 temas e mais 

especificamente na área de formação do professor de educação básica, 3 em 

educação de adultos e 26 em educação especial. Porém, percebe-se um déficit 

em pesquisas sobre a importância da compreensão de como o professor aprende 

entendendo a partir de então o impacto disto na sua forma de ensinar.  

Buscou-se elementos para este entendimento no conceito de 

metacognição. Este surgiu nos Estados Unidos, início dos anos 1970, e teve 

como precursor John H. Flavell, psicólogo americano especializado no 

desenvolvimento cognitivo da criança. Foi a partir de novos fenômenos de 

desenvolvimento e da análise das teorias de Jean Piaget que Flavell (1976, apud 

GRANGEAT, 1999) desenvolveu seus trabalhos. 

Primeiramente, o termo metacognição referia-se apenas à consciência 

reflexiva dos processos cognitivos. Depois, os autores incluíram, também, o 

controle da cognição. A palavra metacognição para César Coll, Álvaro Marchesi 

e Jesús Palacios (1995), tem duplo significado: primeiro, alude ao conhecimento 

que o indivíduo pode alcançar sobre seus próprios processos mentais, e, 
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segundo, ao efeito que tal conhecimento exercerá sobre sua conduta; "é fácil 

compreender que o fato de poder ter acesso ao pensamento é, ao menos, um 

primeiro passo para poder controlá-lo" (COLL, MARCHESI E PALACIOS, 1995 p. 

214). 

Confirmam esta afirmação John Bransford, Ann Brown e Rodney Cocking 

(2007), ao mencionarem que a “metacognição refere-se à capacidade de uma 

pessoa prever o próprio desempenho em diversas tarefas e monitorar seus 

níveis atuais de domínio e compreensão”. Esse monitoramento se dá por meio 

das estratégias. A metacognição também foi abordada por alguns pesquisadores 

da inteligência, como por Robert Sternberg (1985), com a teoria triárquica da 

inteligência, que descreve a metacognição como um conjunto de processos de 

controle (metacomponentes) que conduzem à resolução efetiva de problemas 

novos. 

 Mais recentemente, Shirley Larkin (2010) definiu metacognição como um 

processo de pensamento particular no qual deve existir a consciência, o 

monitoramento consciente e o controle. A autora destaca a necessidade de 

sermos mais conscientes de como tomamos decisões ou alcançamos conclusões. 

O estudo da metacognição no Brasil encontra-se em evolução quantitativa 

e qualitativa, sobretudo na temática das estratégias metacognitivas. Entre 1996 

e 2018, existem, conforme pesquisa de estado da arte realizada no Banco de 

Teses da CAPES, 83 teses de doutorado, 213 dissertações de mestrado, 36 

dissertações de mestrado profissional e 4 pesquisas profissionalizantes que 

abordam o assunto. Atualmente há 4 estudos em andamento de dissertações de 

mestrado profissional. Um campo pouco explorado no indicador formação de 

professores. 

Ao tomar por base o período do Século XXI no qual o professor está dentro 

de um novo movimento de ensino-aprendizagem que requer dele uma 

desenvoltura para o trabalho com novas metodologias, entende-se ser 

necessário primeiro esta compreensão de como ele aprende, para ter a 
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consciência de como ele ensina, para chegar à uma atuação competente e 

efetiva com uso de metodologias ativas. Estas, há muito tempo são estudadas 

e estimuladas para uso nas atuações docentes, porém é neste século que 

passam a ser imprescindíveis. 

Nos últimos dez anos, a literatura científica trouxe várias contribuições 

sobre metodologias ativas. Bastos (2006, p. 10) define metodologias ativas 

como “processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e 

decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para 

um problema”. Os métodos centrados na aprendizagem ativa não são recentes. 

Na década de 1920, instituições renomadas, como a Universidade de Harvard, 

nos Estados Unidos, já utilizavam a prática de estudos baseados em problemas 

(CHRISTOFOLETTI et al., 2014). No Brasil, o Centro Universitário Salesiano de 

São Paulo (UNISAL), Campus de Lorena, tem se destacado na implantação de 

metodologias e tecnologias ativas de aprendizagem (VALENTE, 2014). A 

utilização de metodologias ativas no ensino superior também tem sido cada vez 

mais frequente. Em destaque, os cursos que fazem uso da Educação a Distância 

online por meio de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). Isso porque, 

nessa modalidade de ensino, “os processos de mediação e interatividade 

ocorrem de múltiplas maneiras, favorecendo o uso de métodos ativos, uma vez 

que o foco deixa de ser o ensino e passa se concentrar na aprendizagem do 

aluno”. (OLIVEIRA et al., 2015, p. 36). 

O estado da arte no Banco de Teses da Capes informa o registro do 

seguinte número de trabalhos nessa temática: Doutorado (8574) Mestrado 

(20379) Mestrado Profissional (2401) Profissionalizante (1124). Em 2018 está 

em andamento 1436, sendo Doutorado (432) Mestrado (817) Mestrado 

Profissional (187). Mais especificamente 107 na área de educação, 81 na área 

de ensino, 2 na área de ensino-aprendizagem, nenhuma na área de formação 

de professores. 

Entendendo que atualmente vivemos em uma sociedade movida pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação, marcada pelo surgimento e 
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dispersão de novos meios de comunicação, dentre eles o computador, nesse 

contexto a TIC vem colaborar para a aprendizagem nos diferentes meios sociais 

principalmente trabalhando no aprimoramento da educação. 

O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) no auxílio à 

educação nos diferentes níveis requer da utilização de novas metodologias e a 

importância da capacitação dos professores. Conforme afirma Tezani (2011, p. 

36) “a educação escolar vem acompanhando o ritmo do progresso das TIC, 

influenciando e sendo influenciada pela sociedade contemporânea e suas 

características, adaptando-se ao processo de evolução tecnológica”. Essa 

situação representa, para a escola e para os docentes, exigências complexas 

nas políticas, nos currículos e nas práticas, de modo que se prepare o indivíduo 

para dominar os conteúdos historicamente acumulados pela humanidade no seu 

processo de construção, simultaneamente à possibilidade de desenvolvimento 

de estratégias de ação articuladas às exigências sociais. 

No Banco de Teses da Capes especificamente na área de educação há o 

registro de tal número de pesquisas: Doutorado (221) Mestrado (839) Mestrado 

Profissional (200) Profissionalizante (46). Em 2018 (62) sendo 11 na área de 

educação e 5 na área de ensino. Nenhuma na área de ensino aprendizagem ou 

formação de professor mais diretamente. 

Após o breve estudo do estado da Arte nestes conceitos foram levantadas 

as seguintes hipóteses sobre o tema em pesquisa: Primeiro, a metacognição 

precisa fazer parte da formação superior dos futuros professores e na formação 

continuada dos docentes ativos nos diferentes níveis no sentido de proporcionar 

um repensar sobre si próprio e seu profissionalismo frente a sociedade como um 

lugar da prática da cidadania e da formação de indivíduos críticos e conscientes 

do seu papel social. 

Em segundo, uma sociedade em constante transformação o ensino-

aprendizagem exige novas formas de ação docente. O uso consciente de 

metodologias ativas alcança o estudante para desenvolver seu potencial de 
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aprendizagem com maior significado e propósito, porém o professor precisará 

se reconstruir conscientemente e de forma reflexiva para uma prática docente 

ativa em contraponto à prática tradicional. A metacognição na sua formação 

inicial e continuada auxiliará nesse processo de mudanças. 

As TIC aliadas à educação podem acrescentar valores, visando uma 

aprendizagem significativa dos alunos, porém, mesmo com este potencial, vem 

em terceiro vencer as barreiras que impedem ou dificultam sua utilização pelos 

professores nas escolas ou em diferentes contextos é um desafio que pode ser 

vencido com o uso de metodologias ativas, as quais, para serem aplicadas 

qualitativamente necessitam da consciência do professor refletida para uma 

nova ação docente. 

Como objetivos gerais a pesquisa quis reconhecer estruturas necessárias 

na formação curricular do ensino superior que proporcionem estímulos 

metacognitivos no preparo do docente para aplicação de metodologias ativas e 

uso das TIC; desenvolver estratégias de uso das metodologias ativas com uso 

das tic para uma ação docente emancipadora do estudante e transformadora da 

sociedade onde este atua e produzir um programa de formação continuada para 

professores do ensino superior que proporciona ferramentas para formar 

professores nos diferentes níveis e contextos no ensino com uso das 

metodologias ativas e tic. 

A fim de alcançar estes objetivos a pesquisa se subdividiu em identificar 

elementos metacognitivos presentes na estrutura curricular de formação de 

professores; avaliar ação docente no ensino superior que proporcione condições 

para o desenvolvimento metacognitivo do futuro profissional docente e aplicar 

ensaios de estratégias de ensino com metodologias ativas usando como recursos 

a TIC. 

Justificou-se realizar esta pesquisa compreendendo sua contribuição para 

uma aprendizagem significativa e transformadora, em uma proposta de 

formação inicial e continuada docente, que contribua para um ensino de 
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qualidade, o tema de pesquisa proposto contribuiu para o desenvolvimento 

profissional de docentes a ponto de intervir nos processos de aprendizagem de 

seus educandos com uma tomada de consciência e a autorregulação de suas 

ações para reorientar-se sempre que necessário em seus objetivos e caminhos 

do aprender e ensinar. 

Observa-se que ao desenvolver atitudes metacognitivas a partir da 

compreensão de processos mentais, o professor terá condições de ressignificar 

suas ações pedagógicas, então justifica-se a reunião dos temas metodologias 

ativas e TIC, pois em meio às transformações sociais e tecnológicas em que a 

sociedade se encontra o professor precisa de novas ferramentas para auxiliar no 

planejamento, na regulação e na avaliação do processo de aprendizagem dos 

seus educandos. 

Como referencial teórico para este estudo percebeu-se que a atuação de 

professores e estudantes em diferentes níveis e contextos de ensino e 

aprendizagem tornam a educação no século XXI complexa, dinâmica e 

desafiadora para a docência. Libâneo (2010, p. 30) destaca que a educação é: 

“[...] o conjunto das ações, processos, influências, estruturas, que intervém no 

desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o 

meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos e 

classes sociais”. Atualmente, a docência apresenta características diferenciadas, 

o professor não atua somente na transmissão de conteúdos, mas passa a fazer 

um papel de mediador e facilitador no processo de ensino-aprendizagem do 

educando. 

Esta aprendizagem não é mais configurada em uma enciclopédia de temas, 

mas sim em situações que interferem na vida dos participantes em diferentes 

formas intervindo diretamente nas sociedades com as quais ele se relaciona. 

Outro fator que desafia o professor na educação no século XXI é o advento 

da informática, Bauman (2003, p.18-19) se refere à: “a emancipação do fluxo 

de informação proveniente do transporte dos corpos”. A partir do momento em 



 

249 

 

 

que a informação passa a viajar independentemente de seus portadores, e numa 

velocidade muito além da capacidade dos meios mais avançados de transporte, 

a fronteira entre o “dentro” e o “fora” não pode mais ser estabelecida e muito 

menos mantida. 

O que mostra que as profissões passam por transformações dentro do seu 

contexto, no caso da educação, mudanças ocorrem nas metodologias de ensino, 

na comunicação, nos conteúdos e no comportamento de uma nova geração de 

alunos, a que vive na sociedade da informação e precisará da atuação docente 

para transformar as informações necessárias em conhecimento. Lessard e Tardif 

(2008, p. 255-256), ao descreverem o trabalho docente na atualidade, explicam 

que as três concepções que se fizeram presentes nessa trajetória desde a sua 

origem – vocação, ofício e profissão – se interpenetram. Segundo os autores, 

essas concepções não se apresentam como uma sucessão de etapas históricas, 

mas como reveladoras das dimensões fundamentais deste trabalho. 

Partindo do pressuposto que a atividade docente está em toda parte, 

inclusive em ambientes virtuais, Libâneo (2010) afirma, que: 

 

a educação informal corresponde a ações e influências exercidas pelo 

meio, pelo ambiente sociocultural, e que se desenvolve por meio das 

relações dos indivíduos e grupos com seu ambiente humano, social, 

ecológico, físico e cultural, das quais resultam conhecimentos, 

experiências, práticas, mas que não estão ligadas especificamente a uma 

instituição, nem são intencionais e organizadas. (LIBÂNEO, 2010, p.31) 

 

A educação não formal seria a realizada em instituições educativas fora 

dos marcos institucionais, mas com certo grau de sistematização e estruturação. 

A educação formal compreenderia instâncias de formação, escolares ou não, 

onde há objetivos educativos explícitos e uma ação intencional 

institucionalizada, estruturada, sistemática. 

Diante desse quadro, Ferreira (2013, p. 166) destaca que: “Atualmente 

muitas pesquisas, discursos e manifestos relatam e anunciam a necessidade de 
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uma prática pedagógica que atenda às urgências da realidade complexa que a 

educação na contemporaneidade apresenta”. Com relação aos saberes dos 

professores, sua formação profissional e o exercício da docência, Tardif (2014, 

p. 54) mostra que o saber docente é um “saber plural, formado de diversos 

saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, 

dos currículos e da prática cotidiana”. 

Partindo da ideia de pluralidade, o autor discute que a possibilidade de 

uma classificação coerente dos saberes docentes só existe quando associada à 

natureza diversa de suas origens, às diferentes fontes de sua aquisição e as 

relações que os professores estabelecem entre os seus saberes e com os seus 

saberes. Atenta ainda para a existência de quatro tipos diferentes de saberes 

implicados na atividade docente: os saberes da formação profissional (das 

ciências da educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os 

saberes curriculares e, por fim, os saberes experienciais. Nesta pesquisa ocorreu 

o investimento em estudos sobre a formação dos professores focando em 

saberes experienciais. 

Assim, pensar na formação inicial e continuada de professores exigiu 

buscar estratégias da metacognição para o desenvolvimento de ações 

pedagógicas relevantes que influenciam em uma educação de qualidade para os 

educandos. Pois como afirma Portilho e Tescarolo (2015, p. 277) “a 

metacognição faz um convite para que cada um perceba o seu próprio processo 

de aprender, porém, com o compromisso de, ao olhar para si mesmo, 

reciprocamente sentir-se comprometido com o outro” sendo o professor um 

profissional protagonista de suas práticas e um mediador no processo da 

formação de sujeitos autônomos e competentes, pois Portilho e Tescarolo (2015, 

p. 271) declaram que “porque o aluno só pode aprender com um professor que 

também sabe aprender bem”. E aprender bem, esta pesquisa buscou responder 

que ocorre em uma condição de formação inicial e continuada que leve os 

professores a reconhecerem seu modo de aprender, a fim de organizarem suas 
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ações pedagógicas a partir da compreensão metacognitiva do aprender em 

diferentes níveis e contextos. 

Entendem-se diferentes níveis e contextos como: os diferentes níveis de 

atuação profissional que o docente pode ter durante sua profissionalização, ou 

seja, na educação básica, na educação superior e nos diferentes contextos, a 

docência em diversos ambientes, ou seja, na escola regular ou na atuação em 

diferentes espaços de escolaridade, e ainda, em diferentes áreas que 

desenvolvam processos de aprendizagem tanto na modalidade presencial 

quanto online. 

Nesta última está um novo paradigma educacional em que o professor 

poderá atuar, pois chega as TIC na educação como forma de gerar um ensino 

transformador. Segundo Sousa (2008): 

 

vivemos numa forma de sociedade que, por ser pós- industrial, requer 

formas de educação pós-industrial, em que a tecnologia será, com pouca 

hipótese de dúvida, uma das chaves da concretização de um novo 

paradigma educativo, capaz de fazer incrementar os vínculos entre os 

alunos e a comunidade, enfatizar a descoberta e a aprendizagem, e de 

fazer caducar a distinção entre aprender dentro e fora da escola. (SOUSA, 

2008, p.15). 

 

Para isso, será exigido do professor uma nova postura, assentada numa 

mudança de abordagem, o paradigma da complexidade, que segundo (MORIN, 

2000) “propicia uma visão do todo, que demanda uma prática pedagógica que 

possibilite a aprendizagem em diferentes níveis e contextos de ensino e que 

atenda a diversidade que está presente na sociedade”, com diferentes 

metodologias e uso de recursos como as TIC. 

Investir na formação continuada de professores para intervirem em 

diferentes níveis e contextos a fim de haver transformação é pensar como Gohn 

(2010, p. 47), que “há metodologias [...] que precisam ser desenvolvidas, 

codificadas, ainda que com alto grau de provisoriedade, pois o dinamismo, a 
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mudança, o movimento da realidade, segundo o desenrolar dos acontecimentos, 

são as marcas que singularizam a educação não formal.” Nesta pesquisa essas 

metodologias estudadas foram as denominadas ativas. 

Uma das metodologias ativas, por exemplo, é identificada por Lemes 

(2015, p.128) como sala de aula invertida, um método de aula no qual os alunos 

devem aprofundar o conhecimento de um assunto de forma autônoma, sem 

necessariamente estar em um espaço escolar, e trazer os achados para 

discussão em sala de aula. 

Esta forma de aula desenvolve uma aprendizagem andragógica que pode 

ser comparada ao modelo de Kolb (1984, p.140), o ciclo de aprendizagem 

vivencial (CAV) ou experiencial, que atribui grande valor aos conhecimentos 

prévios adquiridos pela experiência, cuja utilidade para “engendrar 

desenvolvimento só existe na medida em que podem ser confrontados, 

comparados, ampliados, revisados, enfim, refletidos junto a conhecimentos de 

caráter teórico”. Para o autor, “aprendizagem vivencial é o processo por onde o 

conhecimento é criado através da transformação da experiência”. Esta definição 

enfatiza que o conhecimento é um processo de transformação, sendo 

continuamente criado e recriado. “A aprendizagem transforma a experiência 

tanto no seu caráter objetivo como no subjetivo. Para compreendermos 

aprendizagem, é necessário compreendermos a natureza do desenvolvimento, 

e vice-versa”. (KOLB, 1984, p. 38) 

Na organização e implementação de propostas de formação inicial e 

continuada para o professor é necessário levar em conta critérios que promovam 

além dos pontos técnicos específicos, aspectos do pensamento reflexivo, crítico 

e de emancipação intelectual do profissional docente. 

Na proposição de Kolb (1984, p.140), experiência concreta, observação e 

reflexão, formação de conceitos abstratos e, finalmente, teste de hipóteses e 

conceitos em situações novas constituem os “pilares do vínculo cíclico e dialético 

entre experiência vivida, construção de conhecimento e projeção de 
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aprendizagem em experiências futuras”. Este processo é observado na utilização 

da “sala invertida” quando segundo Lemos (2015, p. 129), “a atividade tem um 

caráter prático, um engajamento social, uma maturidade e uma ética centrada 

no processo”. Localizar (o que isso tem a ver com o meu lugar?), questionar 

(como posso pensar sobre isso?) e abrir (ao que isso me leva, a que coisas me 

associo quando tratamos deste ou outro tema?) seriam os principais objetivos 

do professor e dos estudantes nesta nova “classe-invertida”. Esta descrição 

demonstra as fases do ciclo de Kolb (1984) na prática. Entendendo que a 

tecnologia vem com muita informação e que o desafio do professor, presencial 

ou on line será auxiliar o estudante em transformar o ensino em conhecimento 

aplicável em sua vida. 

 Para o sucesso desse novo paradigma educacional que envolve o uso de 

metodologias ativas unido aos recursos das TIC é importante observar os 

educandos como Lemos (2015, p.129) destaca: “precisamos dar mais 

autonomia aos alunos”. Eles podem decidir, junto com o professor, o que querem 

aprender, buscar de forma autônoma as informações e discutir e escrever 

coletivamente. Com o advento das novas tecnologias, o professor não tem mais 

o monopólio da informação. Caberá ao docente desenvolver suas aulas voltadas 

para uma promoção de presenças como descreve Garrison; Anderson; Archer, 

(2000); Anderson, (2004): presença cognitiva, presença social e presença de 

ensino. 

A presença cognitiva é definida como sendo “uma componente que 

permite aos participantes de uma determinada comunidade construir 

significados”, através das discussões existentes no seu interior, dando 

possibilidade aos indivíduos de estabelecerem relações com outros 

conhecimentos já existentes, bem como sua aplicação em outros contextos 

sociais. (Garrison, Anderson e Archer, 2000; 2004  p. 7). 

A presença social, diz respeito à criação de um ambiente favorável, de tal 

forma que os participantes se sintam confortáveis e seguros para expressarem 

suas ideias. Deste modo, ela torna-se um “apoio de grande importância para 
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que a presença cognitiva se efetive, uma vez que prepara os indivíduos a 

aprenderem de forma colaborativa”, preparando-os para discutirem as ideias, 

com argumentos sólidos e dentro dos princípios éticos, a reflexão crítica, e por 

fim, a aprendizagem (Garrison; Anderson; Archer, 2000; Anderson, 2004 p.10). 

A presença de ensino, entendida como a provedora das componentes 

anteriores, pois tem como meta “promover um espaço propício para a partilha 

de saberes e construção de significados”. Archer, e Garrison (2001, apud. 

Anderson et al., 2001) esboçaram três importantes funções que o professor 

desempenha no processo de criação de uma presença de ensino: 

 

o primeiro diz respeito à responsabilidade em conceber e organizar o 

espaço. Segundo, trata-se da criação de estratégias e atividades que 

busquem o envolvimento de todos os participantes e que pode ser 

compartilhado com os membros do grupo. Terceiro, ocorre quando 

contribui de forma instrutiva para que as discussões se tornem mais ricas 

e significativas, concorrendo para que haja socialização das informações 

e construção do conhecimento.  (ARCHER, E GARRISON, 2001, apud. 

Anderson et al., 2001, p.13) 

 

Enfim, pode-se inferir que a presença de ensino é um meio de reforçar a 

presença social e cognitiva, com a finalidade de que sejam alcançados os 

resultados finais, ou seja, a aprendizagem colaborativa. 

Segundo Gatti (2008, p. 58) nos últimos anos do século XX, tornou-se 

forte, nos mais variados setores profissionais e nos setores universitários, 

especialmente em países desenvolvidos, a questão da “imperiosidade de 

formação continuada como um requisito para o trabalho, a ideia da atualização 

constante, em função das mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das 

mudanças no mundo do trabalho”. 

O acolhimento e entendimento de novos paradigmas necessitam de oferta 

de processo de formação inicial e continuada que possa subsidiar o 

desenvolvimento profissional ao longo da vida docente para ele dar conta das 

mudanças sociais e tecnológicas nas quais o mundo está inserido.  
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A formação contínua permite estudos e aprofundamentos, discussão entre 

pares, reflexões, pesquisas e o permanente contato com novas concepções, 

novas metodologias e abordagens de ensino, neste caso, atendendo ao 

paradigma da complexidade (MORIN, 2000), para que os professores 

estabeleçam os processos de mudanças e melhorias na sua prática pedagógica. 

A metodologia proposta para esta pesquisa foi um estudo de caso com um 

grupo de professores em processo de formação inicial no ensino superior 

vinculado com pesquisa qualitativa e quantitativa. De acordo com Yin (2010) “o 

estudo de caso representa a estratégia ideal quando se colocam questões do 

tipo “como” e “por quê”; quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

eventos e o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto de vida real”. Sendo o cenário de pesquisa composto por estes 

três tipos de situações observou-se esta estratégia adequada para o 

desenvolvimento da temática, pois para coletar as evidências de dados forneceu 

mais de um recurso: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 

direta ou participante e artefatos físicos como planos de aula e relatos de alunos 

destes professores. 

Como a pesquisa trabalhou com fatos e fenômenos teve aspectos de 

pesquisa qualitativa e quantitativa trazendo recursos da Pesquisa Explicativa 

conforme Gil (1991), pois visou: 

 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos. Aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a 

razão, o porquê das coisas. Quando realizada nas ciências naturais requer 

o uso do método experimental, e nas ciências sociais requer o uso do 

método observacional. (GIL 1991, p.35)  

 

Como a pesquisa esteve diretamente ligada a fatores que levam alguns 

fenômenos acontecerem e também visou quantificar em um espaço explorado a 

ocorrência dos fatos identificamos a necessidade dos dois recursos para garantir 
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a fidedignidade dos dados, entendendo fatos e fenômenos conforme Martins & 

Bicudo (1989), a Ideia de Fato e Fenômeno resume-se a descrever: 

 

a) a Pesquisa “Quantitativa” lida com fatos (tudo aquilo que pode se 

tornar objetivo através da observação sistemática; evento bem 

especificado, delimitado e mensurável); 

b) a Pesquisa “Qualitativa” lida com fenômenos (do grego phainomenon: 

aquilo que se mostra, que se manifesta] evento cujo sentido existe 

apenas num âmbito particular e subjetivo).  (MARTINS & BICUDO, 1989, 

p.38) 

 

As considerações realizadas a partir de observação participante estudando 

o caso de formação deste grupo de professores, trouxe a tona à veracidade da 

necessidade do docente saber como ele aprende para compreensão de como ele 

ensina e assim, possibilite a observação de dados para transformação da sua 

prática com uso das metodologias ativas e das tic’s com competência e 

efetividade, encaminhado seus processos didáticos para o desenvolvimento dos 

seus alunos de forma a transformá-los e assim transformar a sociedade na qual 

eles estejam inseridos. 

Entende-se que esta pesquisa deixa importante gama de informações e 

percepções ainda a serem desbravadas. A continuidade destes estudos tem-se 

dado em outros âmbitos, com experiências que embasam a confirmação de 

situações percebidas neste tempo e nos espaços assim observados. 
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13 

UTILIZAÇÃO DE PROFESSORES COMO TUTORES 

INTELIGENTES PARA CRIAÇÃO DE AMBIENTES DE 

ALTA EMPATIA ELETRÔNICA COM USO DE 

TECNOLOGIAS EXPONENCIAIS 

 

ANTONIO SIEMSEN MUNHOZ225 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho reflete a angústia da emergência que é possível perceber no 

contexto social atual. As pessoas estão vivenciando momentos de grande 

incerteza. A vida acontece em um ambiente totalmente belicoso que desafia a 

inteligência humana. Ele está sendo provocado por uma pandemia que 

representa a disseminação descontrolada de um novo vírus. Valdiva (2020) 

considera que estamos frente a um vírus de impressionante agressividade.  

Tais condições orientaram o desenvolvimento deste trabalho com seu 

ponto focal claramente determinado: perscrutar a ação e prática profissional dos 

professores após a superação de tempos difíceis. Sua pretensão é orientar 

medidas que sejam eficazes no atendimento ao aumento da demanda por 

 
225 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9814856888168602 
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formação e participação dos atores de ambientes educacionais. Ela irá ocorrer 

de forma extensiva em ambientes virtuais.  

As atividades de ensino e aprendizagem devem ocorrer em um novo 

tempo. É como todos enxergam a condição de pós-pandemia. Um tempo sobre 

o qual existem poucas e incertas previsões convergentes. A única coisa que se 

pode afirmar é que será um tempo diferente, sob qualquer ângulo que venha a 

ser enxergado. A inexistência de previsões devido à uma situação de incerteza 

total, levou o autor a desenvolver esta proposta como um ensaio. Marconi e 

Lakatos (2017) consideram os ensaios acadêmicos como forma textual 

adequada à exposição de ideias sem que sejam resultantes de pesquisa 

empírica, tratando-se assim de um estudo puramente teórico. Desta forma, foi 

costurado um texto opinativo. Ele expõe muitas ideias, críticas e reflexões sobre 

um tema específico: a criação de ambientes de alta empatia eletrônica.  

A proposta é vista como um novo desafio colocado aos professores para 

que sejam criadas condições o seu trabalho como um tutor inteligente. O 

resultado busca transformar esta chamada em medidas que devem partir mais 

da sua ação e prática profissional didática e pedagógica do que de alguma 

dependência das altas tecnologias envolvidas, aqui nomeadas como tecnologias 

exponenciais (que mudam de forma significativa, ambientes nos quais estão 

implantadas). 

 

O CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO 

 

A pós-pandemia trará um contexto diferenciado, quando comparado ao 

ambiente normal. Será algo diverso de tudo o que foi construído na caminhada 

da humanidade em direção à evolução tecnológica. A humanidade vive um 

estado da arte altamente evoluído na utilização das tecnologias como substitutas 

do trabalho manual. O conhecimento da tecnologia se torna um imperativo a ser 
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atendido em uma nova forma de desenvolvimento da ação e prática profissional 

dos professores. 

Qualquer tecnologia está posta como uma tecnologia exponencial devido 

ao efeito intensivo e extensivo de sua ação. Com esta adjetivação elas 

representam estímulos que provocam mudanças significativas no 

comportamento e atitudes humanas (TAKE.COM, 2018). Sua ocorrência pode 

ser percebida em todos os contextos nos quais se encontra presente. Sua 

influência se estende para uma periferia cada vez mais ampla e que engloba 

todos os tipos de atividades.  

Este novo tempo é algo de difícil previsibilidade. Como será a vida depende 

menos do potencial tecnológico do que das reações provocadas em cada 

indivíduo. A previsão é a vida acontecer nas condições de efetivar uma 

convivência sem a presença física. Por mais estranho que seja para o espírito 

gregário (que precisa do outro para se realizar) devem ocorrer diferentes graus 

de afastamento social entre as pessoas. É possível que a falta de empatia hoje 

observada nos relacionamentos presenciais, venha a ser ainda maior nos 

ambientes virtuais de aprendizagem. Esta é uma condição que deve ser 

diminuída em seu efeito ou evitada a todo custo.  

Aos poucos, as pessoas começam a questionar os benefícios do 

afastamento provocado pela busca de um nível de produtividade exacerbado. 

Muitas pessoas enxergam tal consequência no uso excessivo dos aparatos 

tecnológicos. Segundo Cupani (2004) tal esforço parece não ter adicionado uma 

grama sequer ao grau de felicidade humana interna. Tal felicidade é passageira 

quando relativa apenas à aquisição de bens, como parece ocorrer com maior 

frequência na atualidade.  

O tempo que antecedeu a pandemia já prenunciava visões que 

adicionavam qualidades divinas ao ser humano. Uma delas está sendo creditada 

ao ser humano com a colaboração da tecnologia: a ubiquidade226. Esta e outras 

 
226 www.significados.com.br/ubiquidade.  
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capacidades surgem mais como consequência da observação da avaliação 

incorreta das capacidades e limitações humanas. Este é um posicionamento mais 

bem posto do que considerá-las como apenas povoadora da imaginação de 

escritores e cineastas. Desta forma, o termo ubiquidade passa a ser utilizado 

como se fosse uma situação real e possível. Isto ocorre ainda que tal visão não 

seja cientificamente apoiada. Há recusas em sua aceitação como uma realidade 

possível, mas tão somente uma sensação de que tal realidade é vivenciada. 

Ainda assim ela acaba por ser vista com simpatia. 

Há outros aspectos a considerar no contexto das tecnologias exponenciais. 

O enaltecimento da aprendizagem móvel (mobile learning); do fazer por si 

mesmo (DiY - Do It Yourself); do uso de tecnologias vestíveis em educação 

(weareable technologies); do aguardado surgimento da internet das coisas (IoT 

– Internet of Things. Estas tecnologias são algumas das situações que, aos 

poucos, saem do domínio tecnológico e passam a fazer parte do jargão 

acadêmico. A soma de tecnologias assusta aos desavisados e acaba por fazer 

surgir duas vertentes indesejáveis: os tecnófobos e os tecnófilos. Elas colocam 

de lado o pensamento crítico e podem impedir um posicionamento incorreto 

frente à utilização destas tecnologias, como tantas vezes já o fizeram outras 

dicotomias. 

 

IA – INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: UMA EMERGÊNCIA POSSÍVEL 

 

Correndo em uma pista paralela e separada enxergamos a IA – 

Inteligência Artificial (Artificial Intelligence) surgir como alternativa conciliadora 

entre condições de interesse que se digladiam. Por si só ela já se encontra em 

uma situação desfavorável. Ela foi colocada em tal situação pelo medo que ainda 

provoca a possibilidade de uma máquina poder tomar decisões e ter 

sentimentos. Esta situação ainda está muito distante, mas já se prenuncia como 

uma realidade impossível de deter, frente aos investimentos financeiros que nela 
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serão aplicados. Teremos a possibilidade de comprovar que o capital é um mau 

patrão. A antevisão desta possibilidade pode se mostrar algo inviável ou 

incontrolável, como a pandemia que nos derruba na atualidade. Ambas foram e 

continuam sendo desgraças anunciadas e ignoradas. Esta fuga de controle é 

uma distopia pensada já a partir da criação da imagem do robô HAL 9000, e de 

sua revolta contra os seres humanos. A obra cinematográfica baseada em livro 

de Stanley Kubrick denominado - 2001: uma odisseia no espaço227 - e que se 

tornou um dos clássicos da sétima arte atingindo seu cinquentenário sem perder 

a capacidade de provocar receios nas pessoas.  

 

UM AMBIENTE DE ELEVADA EMPATIA ELETRÔNICA  

 

Deixando a ficção de lado, o uso da inteligência artificial pode nos permitir 

a criação de agentes inteligentes como uma forma possível para superação da 

falta de empatia que tende a aumentar nos meios eletrônicos. Um novo desafio 

está colocado para os professores: atuar como um tutor capaz de criar tais 

ambientes, ainda que a comunicação aluno-professor venha a envolver robôs e 

avatares, o que muitos alunos ainda não aceitam.  

A criação de um contexto de ambientes de elevada empatia eletrônica se 

configura como uma possível inovação a ser levada em consideração. Ele viria a 

preencher uma lacuna indesejável conforme registrada por Furuno (2020: a 

decadência no relacionamento entre professores e alunos, que ocorre de forma 

progressiva desde tempos pretéritos, ainda presente e em fase de crescimento.  

Em termos educacionais há diversas outras tentativas categorizadas como 

metodologias ativas. Para sua perfeita funcionalidade elas contam com a 

intervenção de condições empáticas no ambiente. Esta é uma das necessidades 

 
227 2001: uma odisseia no espaço. Direção: S. Kubrick. Intérpretes: Keir Dullea; Gary Lockwood. Vídeo. [S.l.]: Warner, 
2001. 1 DVD (148 min), son., color. 
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primárias dos relacionamentos humanos e agora também entre humanos e 

máquinas.   

Segundo Munhoz (2019) as metodologias ativas representam tentativas 

que se relacionam com ambientes nos quais a empatia deve estar presente e 

atuem em benefício da melhoria das atividades de ensino e aprendizagem. O 

uso de elevado aparato tecnológico deve ser aproveitado em todas as 

potencialidades possíveis.  O cuidado é que elas sejam utilizadas com destaque 

para que prevaleçam as orientações didáticas e pedagógicas. Há uma ressalva 

necessária. É esperada a superação na dificuldade de atender a gregos e 

troianos. Ela sempre se mostra presente quando a tecnologia e o educacional 

são aplicados conjuntamente. É preciso mensurar em que grau a política, como 

arte de aproximação seja utilizada e em que nível de negociação. 

 

A BUSCA DO BEM-ESTAR SOCIAL 

 

Diversos aspectos aqui tratados trazem a previsão de que a humanidade 

se dirige de forma acelerada para um ponto sem retorno. Há uma antevisão 

catastrófica das consequências de atendimento das necessidades básicas de 

todos os 7 bilhões que compõem a humanidade nos dias atuais.  Estudos e 

projeções mostram que há um exagerado consumo que aproxima a humanidade 

do exaurimento de seus recursos naturais. Segundo a ONU (2019) o contexto 

pode ser utilizado para explicar os transtornos vivenciados no tecido social atual. 

Os desmandos podem ser presenciados por qualquer olhar atento às ações 

humanas e suas possíveis incorreções. 

Parece que cada vez mais nos distanciamos da previsão do bem-estar 

social. O seu surgimento e queda já foi analisado por Kerstenezky e Guedes 

(2006). Fica registrado o lamento de que o antevisto bem-estar social (Welfare 

State) realmente não trouxe uma idade de ouro permanente para a humanidade. 
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O que é possível observar é que sociedade atual se apresenta como uma 

realidade que privilegia um pequeno escol, uma elite tecnológica, cujo domínio 

de conhecimentos e acesso a recursos é ilimitada. Mas o grosso da manada 

representada por seres humanos, que seguem cegamente falsos líderes, 

demonstra a sua queda frente a um neoliberalismo desenfreado que torna as 

pessoas totalmente alienadas (RESENDE E DA SILVA, 2017). Este é um dos 

principais obstáculos a superar para a criação e uso do ambiente de empatia 

eletrônica aqui analisado. 

 

A EMERGÊNCIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

A investigação de novo tempo, sob a ótica do uso da IA pode ter diversos 

pontos de partida. Cada um deles segue um caminho diferente. Mas todos eles 

têm um objetivo comum. O foco concentra-se sobre um ponto específico, 

considerado como fulcro de apoio: atingir um elevado grau de participação ativa 

dos participantes em iniciativas educacionais desenvolvidas em ambientes 

virtuais de aprendizagem.  

A utilização da inteligência artificial pode ser uma das formas de atingir tal 

objetivo. Tal fato pode ocorrer independentemente da elevada resistência que 

ainda apresenta sua utilização (OUTRASPALAVRAS, 2019). As primeiras 

tentativas foram desastradas. É possível conformar este fato na utilização dos 

robôs em atividades de marketing. O SPAM por eles provocado acabou por 

assustar e atingir objetivos exatamente contrários aos pretendidos.  Esta e 

outras tentativas assustaram. O mal-estar provocado acabou por se expandir 

para a utilização da IA, com reflexos negativos sentidos até o presente. 

Um segundo ponto de destaque está na progressiva individualização de 

atendimento exigida pelos atores das atividades de ensino e aprendizagem. 

Muitos dos sistemas configurados como AVA – Ambientes Virtuais de 
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Aprendizagem têm apoio nas teorias da adaptabilidade (aprendizagem 

adaptativa) destacada por Bilic (2015). O autor as considera como os únicos 

caminhos possíveis para atingir uma participação ativa dos agentes envolvidos 

em processos educacionais. Aqui o ambiente assim criado foi denominado como 

um ambiente de elevado grau de empatia eletrônica.  

Um terceiro ponto de manifesta. Em ambientes virtuais a presença social 

dos professores na vida dos alunos se revela como outra necessidade (MUNHOZ, 

2015). O aumento da demanda e do volume de acionamentos dos apoios 

disponíveis nos AVA permite antever que sem apoio da IA, se torna de difícil 

atender tal demanda, com o nível de participação necessário, pelas pessoas que 

desenvolvem suas atividades de educação (formais, não formais e informais). 

É possível enxergar estas e diversas outras visões perturbadoras. Elas 

podem tornar mais complexa a consecução do objetivo de criação de ambientes 

altamente mergulhados na empatia eletrônica. A primeira delas se apresenta no 

fato da tecnologia educacional, estar sendo novamente posta como uma 

panaceia. O que poderia ser uma realidade encontra um primeiro e forte 

bloqueio, a falta de acesso de grande parte de nossa sociedade aos benefícios 

da tecnologia que perpassa o tecido social, em todos os níveis (GI/GLOBO, 

2020). Esta dificuldade que  ocorre na educação de jovens e adultos se expande 

para a educação infantil, com um nível de exclusão ainda mais acentuado.  

Uma segunda visão com igual nível de preocupação é a tradicional falta de 

preparo de muitos professores para a utilização extensiva das tecnologias 

educacionais (FONTOURA, 2018) em todo o seu potencial. Tudo o que estava 

sendo estudado nas salas de pesquisa foi colocado em regime de urgência. A 

inovação agita o ambiente das metodologias ativas, que começavam a ter 

grande impulso no segmento educacional. No início de seu desenvolvimento, 

este trabalho foi situado no sentido de trazer a Inteligência Artificial para mais 

próximo dos professores. Nas condições atuais ela passa a ser vista como algo 

a ser utilizado bem antes do que os cronogramas de pesquisa previam. 
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A PROPOSTA DE CRIAR UMA AÇÃO CONJUNTA DE PERSONALIZAÇÃO DE 

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM E USO DE TUTORES INTELIGENTES 

 

A personalização dos ambientes de ensino e aprendizagem virtual e o 

nivelamento de todos os atores dos processos instalados, entre outras 

providências, decorrem de uma mesma situação de elevada demanda 

apresentada por requalificação profissional. O novo ambiente deve abrigar 

praticamente todas as tecnologias exponenciais e, em especial, a inteligência 

artificial com a responsabilidade de criação de uma situação de empatia 

eletrônica para atendimento de um processo de surgimento contínuo de novas 

tecnologias.  

Será possível observar tutores presenciais ou online prestando 

atendimento a uma centena ou mais de alunos. Tal crescimento mostra como 

ainda maior a urgência da criação de ambientes adaptados às necessidades dos 

agentes envolvidos. Deve haver a prevalência do atendimento eletrônico. Ele 

deverá ser efetivado em agentes inteligentes. A empatia eletrônica foi um termo 

utilizado de forma livre durante todo o desenvolvimento deste trabalho. Se for 

possível o tratamento de tal tema nos relacionamentos virtuais e no uso de 

agentes inteligentes, haverá uma tendência de permitir uma maior aproximação 

dos professores junto aos alunos. O mesmo vale para os agentes inteligentes, 

caso eles estejam conectados. Segundo Santos (2018) há tendências que isto 

ocorra diuturnamente. Desta forma, todos os ambientes podem ser somados 

para inferir as possibilidades de sua utilização conjunta que permita a 

funcionalidade de um elevado nível de sinergia, contribuinte para sucesso da 

iniciativa.  
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O USO DE PROFESSORES COMO TUTORES INTELIGENTES 

 

Apesar da citada resistência ao uso da IA é preciso reconhecer que, devido 

à imposição do próprio mercado, o seu crescimento venha a acontecer. Para 

obter sucesso será necessário, porém, nas condições do contexto apresentado 

até o momento, analisar a sua aplicação sem que um processo de alienação 

substitua o senso crítico. Ele se mostra essencialmente necessário para analisar 

se as vantagens não estão sendo apresentadas como peneira a tampar o sol, 

com ocultação de resultados inócuos, trocados por estatísticas falsas. As FAKE 

News como mais um desvio tecnológico deve ser evitado para evitar distorção 

nos resultados realmente obtidos. 

Por outro lado, há um crescimento dos cursos que são oferecidos na 

grande rede, em ambientes virtuais de aprendizagem. Neles é possível observar 

a ocorrência de uma interação online entre humanos e avatares. É uma iniciativa 

que busca cercar o aluno da presença social dos professores, colocados como 

tutores eletrônicos. É uma aproximação com o aluno distante que não pode ficar 

isolado em ambientes virtuais de aprendizagem.   

Há possibilidade de atingir as expectativas sobre o estabelecimento de tais 

condições. O trabalho pode ser assemelhado ao uso de atividades de coaching 

executivo que trazem inegáveis benefícios ao processo de formação pessoal de 

profissionais (MUNHOZ, 2017). A transferência de seus benefícios para 

efetivação do coaching educacional é sobremaneira desejado. Desta forma, é 

possível enxergar o estabelecimento desta competência e habilidade como uma 

nova linha de pesquisa. Sua importância aumenta quando parte dos contatos 

desenvolvidos acontecem entre agentes humanos e avatares. Esta é uma nova 

e crescente forma de comunicação conforme a visão de Pierro (2019).  

É preciso reconhecer que é difícil encontrar este profissional. Alguém 

capacitado a ser responsável por elevados número de alunos, com um nível de 

atendimento satisfatório. O direcionamento dos professores para sua ação e 
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prática profissional como tutores inteligentes poderá facilitar atingir o objetivo 

de ter disponíveis profissionais que possam apresentar um elevado volume de 

trabalho. Não se pode negar que irá ocorrer aumento na demanda e um 

atendimento cada vez mais ágil e qualitativo. O número de cursos que irão 

migrar para o ambiente virtual (parcial ou totalmente) deve aumentar de forma 

significativa. Desta forma, surgem como consequência direta, propostas de 

estudos de utilização dos professores como tais inteligentes. 

Neste momento os sistemas IA ainda são utilizados em iniciativas 

simplificadas, como sistemas especialistas. Mas já é possível enxergar tentativas 

que passam a enxergar a IA não apenas como um agente tecnológico passivo, 

mas sim como algo que poderá ter variados níveis de decisão tomada por conta 

própria. Este segundo momento ainda está longe, devido ao grande fator 

resistência colocado à sua efetivação.   

Aqui há uma contraposição entre dois níveis de inteligência artificial. A 

inteligência artificial mole que enxerga as iniciativas criadas como sistemas 

especialistas. A segunda visão é denominada inteligência artificial dura na qual 

se enxerga o uso de sistemas que podem tomar decisões por si próprios. Esta é 

uma discussão que ainda deve durar bastante tempo.  

 

OUTRAS TECNOLOGIAS DE APOIO 

 

No complemento deste ensaio é necessário diminuir um pouco as 

resistências e verificar que apoiado em três diferentes tecnologias, os 

professores poderão facilitar suas tentativas de atuarem como tutores 

inteligentes. Com auxílio desses três outros elementos tecnológicos podemos 

iniciar um processo que promete muito. São eles: A computação em nuvem (a 

Cloud Computing); o elevado volume de dados captado e armazenado ( o Big 

data) e; as atividades de análise de dados (a Data Analysis). 
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A computação em nuvem coloca grandes espaços de armazenamento na 

rede disponíveis a qualquer estação interligada a redes específicas públicas ou 

privadas, não importa em que localidade se encontrem. O big data associado ao 

data Analysis é o ferramental de apoio à criação dos ambientes de elevada 

empatia eletrônica criam os robôs e a inteligência no ambiente. Estes são os 

elementos primários de contato. Eles são orientados de forma adaptativa pelos 

professores atuantes como tutores inteligentes. 

A utilização dos tutores inteligentes (graficamente representados como 

avatares com maior ou menor morfologia humana) traz como possibilidade 

associar a captação e processamento (principalmente esta última atividade) de 

um grande volume de dados sobre o comportamentos diversificados. É a fase 

no qual a máquina aprende com o aluno e registra tais conhecimentos. O uso de 

agentes inteligentes permite combinações e visualizações das informações em 

um elevado nível. Eles caracterizam uma atividade diferenciada de Data 

Analysis. Entra em ação a etapa na qual o agente inteligente busca auxiliar o 

aluno (outro grupo de rotinas e aplicativos desenvolvidos). 

O casamento entre estes três elementos é quem permite acompanhar os 

alunos por diferentes ângulos, facilitando a verificação de seu nível de 

aproveitamento em uma perspectiva diferenciada, que não traga apenas fatores 

punitivos como parte do processo. São criados os algoritmos que processam e 

identificam necessidades e orientações para superar dificuldades.  

Não há como negar que estamos trabalhando com máquinas. Por maior 

que seja a personalização antropomórfica, os avatares criados (robôs) ainda 

serão máquinas. Mas, por enquanto, que não decidem por si só (inteligência 

artificial mole), mas permitem que a análise efetivada sobre altos volumes de 

dados possa resultar em um conjunto de informações que podem ser 

apresentadas como páginas web, adaptadas em um nível de conteúdo e com 

diferentes níveis de conexão.  
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Estes conteúdos são definidos de acordo com o nível de conhecimento 

existente do estudante. Este mapeamento pode trazer a possibilidade de 

acompanhamento da caminhada do aluno no ambiente. Isto ocorre a partir do 

aproveitamento que o aluno apresenta. De acordo com uma possível 

comparação com padrões previamente determinados, façam com que o sistema 

aponte para pontos específicos em uma rota de aprendizagem que pode ser 

percorrida por diferentes caminhos. Este é o papel normalmente desenvolvido 

pelos tutores tradicionais, ao seguir rotas definidas em projetos instrucionais. 

Desta forma, é possível alcançar um dos principais objetivos: diminuir a 

interveniência da tutoria e orientar, de forma mais direta, o caminho a ser 

seguido pelo aluno de forma personalizada. O que se espera é que um sistema 

com tais características possa direcionar de forma mais eficaz  a aprendizagem 

independente. Assim o desenvolvimento da rota de aprendizagem mais indicada 

pode estar de acordo com a evolução na aquisição de conhecimentos que é 

demonstrada pelo aluno. 

Por menos que a ideia agrade a muitas pessoas, temos que dar 

continuidade na análise das possibilidades abertas e questionar a possibilidade 

que terá a máquina (robôs e avatares) de tomar decisões por si própria. São 

rotinas e aplicativos que aprendem com o comportamento do aluno (inteligência 

artificial dura). Como resultado eles podem devolver orientação de correção não 

coercitiva de erros, mas com desvio de rota, a proposição de outras atividades, 

mais indicadas às formas como cada aluno aprende, de forma individual. Há 

decisões que podem ser tomadas com o apoio da IA e dos trabalhos 

desenvolvidos sobre redes neurais. Esta vertente ainda é pouco trabalhada e 

não cabe a sua análise no escopo de um ensaio com as características deste no 

qual estamos trabalhando. 

Esta é a essência dos sistemas adaptáveis baseados na web e das 

possibilidades tornadas possíveis com o uso da inteligência artificial. Localizar 

formas de delegar aos professores a tarefa de atuarem (por detrás do pano) 

como tutores inteligentes foi o propósito deste ensaio. 
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É possível que em uma primeira etapa sejam criados apenas sistemas 

similares a uma primeira experiência criada e denominada como hipermeio de 

comunicação educativo adaptativo (CARNEIRO et al.  2013). Tais sistemas 

aprendem como têm que ensinar ao aluno o desenvolvimento das tarefas, de 

forma que o aproveitamento seja o melhor possível. Aqui as orientações são 

baseadas na experiência do professor que cria e eventualmente apresenta os 

conteúdos. Tais sistemas são denominados de forma geral como sistemas 

especialistas. 

Aqui, o nível de adaptação do ambiente ao aluno e aos próprios 

professores pode atingir um nível ótimo. As soluções exigem grande esforço de 

desenvolvimento de rotinas computadorizadas. O seu desenvolvimento é 

efetivado por equipes multidisciplinares. São reunidos especialistas em 

diferentes áreas de conhecimento que congregam tecnólogos, pedagogos, 

psicólogos e outros profissionais que sejam necessários de forma pontual. Nos 

parece claro que esta solução não é para iniciativas rápidas. O custo envolvido 

pode ser elevado, principalmente se envolver processos de interação 3D, entre 

avatares e humanos. 

Há um segundo caminho. Ele é interno, complexo e baseado em árvores 

de decisão apoiadas em dados estatísticos, que orienta o aluno sem a 

interveniência do professor que criou o conteúdo desejado. Nele é desenvolvida 

a tarefa de adicionar inteligência aos processos automatizados. Como 

ressaltamos anteriormente é um campo não profundamente explorado e que 

foge do escopo de nosso ensaio. Mas ele não pode continuar sendo ignorado, 

considerando que, a partir dele, surjam ricas possibilidades de resultados 

favoráveis, ainda com o risco que se tornem realidade as previsões catastróficas 

de entrega de inteligência às máquinas. 
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 INTRODUÇÃO 

       

 Introduzimos este itinerário investigativo, a partir do projeto vozes da 

pedagogia, surgido da interação entre estudantes e professores, no Centro 

Universitário UNINTER de Curitiba-Paraná, em que se idealizou a elaboração de 

um livro escrito em conjunto, acerca das Competências digitais para a formação 

de estudantes e professores. O mesmo se compõe de duas partes, a primeira se 

refere à importância e ao surgimento das metodologias ativas no processo de 

ensino e aprendizagem, cujos atores principais envolvidos são os estudantes e 

professores. A segunda parte versará acerca das inter-relações entre as 

metodologias ativas e a pedagogia problematizadora da dialogicidade freireana, 

no que tange à formação de professores e estudantes, uma reflexão inédita até 

esse momento investigativo.  
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        Fomos chamados a escrever este texto, a quatro mãos, neste momento da 

intrusa pandemia do Coronavírus, COVID-19, que mudou para sempre o mundo 

nas suas relações de trabalho, bem como pedagógicas. Parecia um problema 

localizado quando a China, em 31 de dezembro de 2019 anunciava o surto viral 

na cidade de Wuhan, porém logo o vírus se espalhou e se instalou uma crise 

internacional com o fechamento das fronteiras, limitação da locomoção interna 

dos cidadãos, isolamento social e até lockdown. Houve mudanças nas relações 

pessoais, trabalhistas e na ação pedagógica. Em pronunciamento, no dia 11 de 

março de 2020, a Organização Mundial da Saúde confirma e declara a pandemia 

de COVID-19. 

         É neste calor do momento em que tudo acontece, na conjuntura do Brasil 

e na geopolítica da crise mundial que afetou os campos da política, da economia, 

da sociologia, do direito, da filosofia e da pedagogia, que oferecemos estas 

reflexões, que impulsionarão um aprofundamento das principais metodologias 

ativas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Estas afetaram a 

formação de professores e estudantes neste contexto pandêmico, ou seja, 

incrementaram um novo estilo de docência e discência por meio da Pedagogia 

Digital. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL DO SURGIMENTO DAS METODOLOGIAS 

ATIVAS E SUA IMPORTÂNCIA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

         No que tange às origens de uma teoria de educação necessitamos 

retroceder na história há mais de dois milênios até a antiga Grécia. Neste tempo 

fazendo um percurso simplista passamos por alguns marcos históricos como 

“Roma, os mosteiros da idade Média, o Renascimento, a Revolução Científica, 

Rousseau, o Iluminismo, o Behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo e ... 

o progresso das tecnologias e a internet” (MATTAR, 2017, p. 5). A educação 

sempre foi campo amplamente debatido entre vários grupos da sociedade e por 
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isso essas discussões se tornam complexas pois cada corrente busca defender 

seu ponto de vista. O importante é que todos sabemos que através da educação 

é que superamos “as crises e os problemas, inclusive éticos que nosso país 

continua enfrentando” (MATTAR, 2017, p.5). Nos últimos 50 anos tivemos o 

advento das novas tecnologias, e assim surgem a todo momento práticas que 

estão provocando uma verdadeira revolução no processo de ensino 

aprendizagem.  

        Com o advento e a intrusão da pandemia do Coronavírus, COVID-19, que 

assolou o mundo no ano de 2020, fomos impactados, pais, professores e 

estudantes para um novo modo de ensinar e aprender. As instituições 

educacionais foram obrigadas então a se reformular, num curto espaço de 

tempo. A tecnologia se tornou fundamental para que se efetivasse o ensino 

aprendizagem. As teorias que vem sendo pesquisadas e discutidas buscam 

“compreender como as novas tecnologias digitais da informação e da 

comunicação podem ser incorporadas à educação em benefício dos estudantes 

e, inclusive dos professores (MATTAR, 2017, p. 5)” foram postas à prova no 

cotidiano da prática.   

 

AS METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO HODIERNO DA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES E ESTUDANTES  

 

        Visamos com esta investigação a hermenêutica do papel das metodologias 

ativas no processo de ensino aprendizagem. Algumas pistas, trazemos do 

período da Escola Nova, segunda metade do século XX, onde temos autores 

como Dewey (1938) que tinham como inspiração, formar pessoas para uma vida 

democrática. Nesse pensamento pedagógico a educação é concebida como um 

processo de busca ativa do conhecimento por parte do estudante. Assim ele 

exerce sua autonomia, além do mais um dos objetivos da educação é formar 

pessoas criativas, com competência, sendo capazes de comandar sua própria 
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liberdade.  No século XX, temos vários estudiosos que desenvolveram teorias 

voltadas a autonomia dos estudantes. Frenet traz experiência por 

aprendizagem, Piaget o construtivismo, Paulo Freire a educação libertadora 

(FARIA; MARTIN; CRISTO, 2015, p. 144). 

        Compreendemos as metodologias ativas como processos educativos que 

estimulam o ensino e aprendizagem dos estudantes, dentro de uma concepção 

crítica e reflexiva. À medida que criamos situações de aprendizagem envolvendo 

a problematização da realidade, o estudante então passa assumir um papel ativo 

no processo de aprendizagem. Dessa forma espera-se que sejam estimuladas 

diferentes habilidades, como a escuta, a observação, a reflexão e que sejam 

capazes de se avaliarem. Já em relação ao professor espera-se que neste cenário 

que envolve o ensino aprendizagem, seja capaz de aprender as metodologias 

ativas e adaptar-se as suas várias abordagens. De acordo com Vickery (2016), 

na metodologia aprendizagem ativa o professor passa a ter uma atuação de 

mediador, ou seja, deixa de ser o centro da aprendizagem. O professor irá 

oferecer estímulos para que os estudantes, assumam um papel mais ativo e 

desenvolvam sua própria aprendizagem. Haverá a oportunidade de pensar, 

refletir sobre suas ações, de forma crítica, além de criar formas de 

conhecimento. E por isso exige-se tanto do professor quanto do estudante uma 

postura diferente. Para ambos se estabelece uma relação antes, durante e 

depois do processo de ensino aprendizagem.  

        De acordo com Berbel (2011), as metodologias ativas se utilizam de fatos 

em que os estudantes buscam respostas para situações problema que envolve 

nossa vida em sociedade. Essas respostam nos trazem a certeza que as 

mudanças são possíveis.  Dentro dessa concepção pedagógica lembramos do 

Patrono Educação Brasileira Paulo Freire, que no conjunto de sua obra sua obra, 

nos aponta que no processo educativo e, destaca na sua última obra, Pedagogia 

da Autonomia, que  “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” 

(FREIRE, 2007, p. 76). Por meio de uma participação ativa e autônoma do 

estudante no processo educativo, serão buscados meios para superação dos 
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limites e sempre existirá a possibilidade de mudança. “No mundo da História, da 

cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar” (FREIRE, 

2006, p. 77). 

        Destacamos que a aprendizagem ativa se adapta em várias áreas do 

conhecimento humano e nas diferentes formas de ensino. O desenvolvimento 

de um processo educativo novo, pode ser desafiador tanto para o professor, 

quanto para o estudante. Isso exige uma quebra de paradigma com o modelo 

tradicional, definido por Paulo Freire, no segundo capítulo de Pedagogia do 

Oprimido, como educação bancária (FREIRE, 2005a, p.65-87). Por isso, a 

postura do professor deverá proporcionar no ambiente educativo um clima de 

acolhimento, aberto a participação, questionamentos, críticas e existir o respeito 

mútuo entre todos os envolvidos. Essa proposta de trabalho deverá ser 

previamente planejada e ser clara para todos. 

 

 AS METODOLOGIAS ATIVAS E SUA IMPLANTAÇÃO NO PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM 

 

        As metodologias ativas buscam promover a interação entre todos os 

envolvidos no processo educativo, resultando assim uma aprendizagem 

participativa e significativa, dentro e fora de sala de aula. Podemos perceber que 

existem inúmeras propostas que nos são apresentadas em vários estudos e 

pesquisas educacionais com resultados positivos. Por isso os professores diante 

de tantas opções necessitam verificar qual delas é mais adequada a sua prática 

em sala de aula. Quanto as propostas também são flexíveis e podem se 

complementar com outras. Para isso entram em cena algumas técnicas e 

metodologias de aprendizagem: Docência Digital, Aprendizagem Significativa, 

Aprendizagem por Projetos, Aprendizagem por Pares, Sala de Aula invertida, 

Ambientes Semipresenciais e aprendizagem por mapas mentais. 
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PRINCIPAIS METODOLOGIAS ATIVAS UTILIZADAS PELA DOCÊNCIA E 

PELA DISCÊNCIA 

 

        Elencaremos aqui as principais metodologias ativas utilizadas no processo 

ensino e aprendizagem, que envolve a formação de professores e estudantes. 

 

DOCÊNCIA DIGITAL 

 

        Termos consciência que essa nova geração está aprendendo de forma 

diferente também nos leva a crer que a forma de ensino também necessita ser 

revista. A geração digital por consequência exige professores digitais. No cenário 

de ensino e aprendizagem, se torna necessário que esse professor aprenda a 

usar e manejar múltiplas abordagens, principalmente ligadas as novas 

tecnologias. Espera-se que com isso o estudante possa desenvolver a 

autonomia, o senso crítico, a criatividade, capaz de formar novos conhecimentos 

e se auto avaliar. Fazendo uma comparação até pouco tempo atrás tínhamos a 

lousa com giz, quadro negro, atividades de recortes em revista ou jornal, lápis 

que precisavam de apontadores. Isso tudo na maioria dos lugares estão sendo 

substituídos por meios eletrônicos. “Os recortes de revistas e jornais, agora são 

diretamente retirados de tablets, notebooks e smartphones cada vez mais 

inteligentes, que são levados para as salas de aula; mas a forma de tratar os 

conteúdos permanece inalterada (MUNHOZ, 2019, p. 47).  

       É de suma Importância recordar que os fundamentos educacionais 

continuam os mesmos, pois a tecnologia educacional, como uma ferramenta, se 

não bem utilizada, de nada servirá. Deixamos claro que a tecnologia não 

substituíra a presença do professor.  O horizonte que se quer chegar é que existe 

a necessidade de que os profissionais da educação reavaliem sua atuação como 

docentes. Tanto as instituições educativas como a profissão docente estão 

passando por uma redefinição de atuação que fazem com que novas 
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competências profissionais sejam revistas. (IMBERNÓN, 2011, p. 12). Por isso, 

a formação continuada é extremamente necessária para que as nossas práticas 

educativas sejam aprimoradas. Há que se considerar no processo de ensino e 

aprendizagem a experiência pessoal e profissional, para que o referido processo 

seja executado com eficácia. A adequação aos participantes do processo é 

norteada dentro de momentos que envolvam a reflexão e a participação ativa 

de todos os envolvidos. De acordo com a afirmação de Imbernón, ao se referir 

à formação continuada de professores, na Revista Carioca de Educação Pública 

do Rio de Janeiro, segundo número do primeiro volume, esse momento: 

 

exige uma abordagem crítica à formação, a análise da prática profissional, 

a partir da perspectiva dos pressupostos ideológicos e atitudinais que 

estão na sua base. Isso supõe que a formação continuada deve se 

estender ao terreno das capacidades, habilidades e atitudes, e que o 

formador/a deixa de ser um especialista infalível para ser um prático 

reflexivo, heterodoxo e conhecedor de diversas metodologias 

(IMBERNÓN, 2016/2017, p. 12). 

 

        O ensino a distância tem contribuído para essa possibilidade. Através do 

uso das novas tecnologias conseguem promover a interação entre as pessoas 

em diferentes regiões, rompendo as barreiras geográficas. Existe a possibilidade 

de uma constante profissionalização, através de inúmeros cursos, que 

promovem a interatividade e o diálogo instantâneo de diversas pessoas, mesmo 

estando em cidades diferentes. Todas essas mudanças na concepção 

educacional estão exigindo um professor preparado, que tenha afinidade e 

domínio das novas tecnologias.  Esperamos que a qualidade de ensino e a 

formação docente use a pesquisa como uma ação diária na sala de aula. 

Estudantes curiosos que serão protagonistas da sua formação por meio de uma 

aprendizagem autônoma, proporcionados por ambiente colaborativos e um 

professor que terão novas competências e habilidades para serem verdadeiros 

docentes digitais.  
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

        A teoria de aprendizagem significativa foi desenvolvida pelo psicólogo 

norte americano, David Ausubel, nos anos 1960. A proposta dessa teoria afirma 

que um novo conhecimento pode ser formado a partir de conhecimentos que o 

estudante carrega e já firmado na estrutura cognitiva. Ou seja, de acordo com 

Ausubel (2012), o conhecimento que o estudante possui, influência sua 

aprendizagem e a partir daí novas ideias podem ser formadas. Assim 

entendemos que a aprendizagem significativa acontece quando uma nova 

informação se junta com outra da qual já é conhecida, sendo possível então, a 

criação de um novo conhecimento. Nesse sentido o autor entende que quando 

existe uma nova informação há uma interação com outra já existente na 

estrutura cognitiva. Segundo (MUNHOZ, 2019 p. 219) esse conceito se refere 

ao “conhecimento prévio apresentado pelo aluno” e essa teoria tem 

embasamento na psicologia educacional. Para que esse modelo realmente possa 

atingir seus objetivos “deve ser adotada como ideia pedagógica na qual o olhar 

cuidadoso e o planejamento de atividades incentivam a ligação com os 

conhecimentos já adquiridos pelo aluno” (MUNHOZ, 2019, p. 221). Vale lembrar 

que quanto mais informações a pessoa vai obtendo maior será suas condições 

de formar novos conhecimentos.  

        Essa teoria surgiu numa época em que o estudante era um mero 

espectador e o professor dono do conhecimento e por isso provocou algumas 

discussões contrárias. Com passar dos anos e com desenvolvimento das novas 

tecnologias, que foram somados no processo educacional, essa teoria vem 

ganhando força e se tornando essencial no processo de ensino aprendizagem. 

Para que sejam criados ambientes interativos que facilitem a aprendizagem 

significativa, o meio em que o estudante está inserido, as interações que lá 

acontecem, devem ser consideradas. Além do mais pensando numa 

aprendizagem integral, é necessário que seja criado um ambiente afetivo onde 

os integrantes do trabalho possam interagir e estimular o trabalho em grupo de 
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forma colaborativa. Segundo Munhoz, “Essas são condições favoráveis para o 

aluno chegar à solução de um problema resultante da problematização do 

currículo”. (MUNHOZ, p. 225). A concretização da aprendizagem significativa, 

acontece quando, dentro de um grupo de trabalho, o estudante consegue 

compreender as informações dadas e com o seu conhecimento anterior aplicar 

essas ideias.  

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS, PROJECT-BASED LEARNING 

         

 A metodologia de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) é uma 

abordagem que tem sido exemplo para construção de currículos que adotam 

práticas inovadoras. Os estudantes são estimulados a resolver problemas que 

tenham a ver com sua vida fora da escola. Propõe atividades práticas como mola 

propulsora. Para Moran (2013) o estudante é incentivado a participar ativamente 

de ações reais onde irão desenvolver suas habilidades investigatórias, 

capacidade de selecionar conteúdos significativos e inter-relacioná-los com seus 

conhecimentos e, finalmente, compartilhá-los com seus pares. Exige tanto do 

professor, quanto do estudante posturas diferentes, pois ambos possuem papéis 

e responsabilidade diferentes no ensino aprendizagem. 

        Ao professor cabe o acompanhamento aos estudantes, além de criar novas 

formas de participação e avaliação. Nessa concepção o professor não é um 

transmissor de conhecimentos, mas um estimulador da pesquisa, direcionado à 

formulação e à solução de problemas. Age como mediador no aprofundamento 

das discussões. (MUNHOZ, 2019, p. 175). É o Professor que conduz as dinâmicas 

em interação com os estudantes de forma que aprendam a fazer uma 

investigação minuciosa do problema abordado. Todo esse perfil difere do 

professor tradicional, onde todo o conhecimento está sob sua responsabilidade. 

Existe um compartilhamento desse conhecimento e, para isso, o professor 

deverá ser a referência aos estudantes.  
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        Enquanto que o estudante necessita aprender a buscar, pesquisar e 

interagir com seus colegas, posicionando-se diante do problema a ser resolvido. 

A partir do momento que recebe o problema a ser trabalhado, investiga quais 

são as causas, participa de forma ativa nas discussões, sempre trazendo as 

referências dos seus estudos. Levantam hipóteses, problematizam o conteúdo 

apresentando, compartilham com seus colegas em momentos interativos e 

buscam soluções para o problema apresentado (MUNHOZ, 2019, p. 182). 

Quando todo esse processo educativo seja completamente absorvido pelo 

cotidiano dos estudantes, esperamos que tenhamos pessoas conscientizadas, 

autônomas capazes de serem protagonistas da sua vida e criadores de novos 

conhecimentos. 

 

APRENDIZAGENS POR PARES 

 

        A aprendizagem, ou instrução por pares, em inglês, Peer Instruction (PI). 

Ganhou destaque na década de 1990, com Professor Eric Mazur da Universidade 

de Harvard, no curso de Física Básica e logo, nos primeiros resultados positivos, 

divulgados em pesquisas passou a ser adotado em outras modalidades de 

ensino. Para Mazur, (1997) essa proposta formativa pretende integrar todos os 

estudantes durante a aula para que assim através do compartilhamento de 

ideias surjam novos conhecimentos. Para isso o estudante tem acesso ao 

material antes das aulas e é estimulado a conhecê-lo. De forma autônoma, faz 

uma primeira leitura, para que assim crie a capacidade de interpretação. O 

professor por sua vez estabelece contato não só na sala de aula, mas também 

através dos meios digitais, buscando esclarecer as dúvidas que os estudantes 

tem referente ao conteúdo. “Os assuntos tratados são aqueles que sobre os 

quais os estudantes tiveram dúvida na leitura dos conteúdos e na aprendizagem 

independente” (MUNHOZ, 2019, p. 299). O registro das respostas é muito 

importante, e devem ser analisados o mais breve possível, de preferência em 
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meio digital, pois será material de avaliação do estudante, do professor e do 

desenvolvimento da turma.  

        A partir desse trabalho surgirá novas questões e abordagens, material esse 

que poderá ser explorado. Existe a possibilidade de desenvolver a habilidade da 

mediação entre os próprios estudantes. “O resultado final é obtido dessas 

discussões e ele aponta para uma solução conjunta do problema, sem 

individualizar em grupos, o que é proposto na abordagem do método.” (Munhoz, 

2019, p. 300). Um dos limites encontrado no ensino tradicional é que nem 

sempre os estudantes entendem a linguagem do professor. De acordo com 

Mazur (1997) em alguns casos se torna mais fácil que um estudante compreenda 

a explicação de outro estudante. Dessa maneira podemos superar os limites de 

linguagem e da dificuldade do entendimento do conteúdo. O aprendizado assim 

passa a ser um processo colaborativo.  

 

SALA DE AULA INVERTIDA 

 

        O termo sala de aula invertida, em inglês, flipped classroom. Essa 

metodologia tem a finalidade inverter a sala de aula tradicional. Nesse formato 

o estudante tem acesso aos materiais de estudos antecipadamente de acordo 

com suas possibilidades. Pode ser de forma on-line, por meio de conteúdos 

apresentados em formato de vídeos ou de textos. Segundo, Munhoz (2019 p. 

233), “o aluno devolverá uma aprendizagem independente, nos locais e horários 

de sua preferência”.  Com o conhecimento prévio do assunto, que será 

abordado, os estudantes podem utilizar o tempo para tirar dúvidas com os 

professores ou então interagir com seus colegas. Dessa forma a turma pode 

participar mais ativamente e os professores através de um planejamento prévio 

enriquecer o conteúdo. De acordo com Munhoz (2019, p. 233), “essa prática já 

era realizada por alguns professores. Utilizar a sala de aula para experimentação 

era uma estratégia desenvolvida por eles para tentar reaproximar o aluno da 

about:blank
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instituição”, porém não existiam estudos que demonstrassem bons resultados 

nessa metodologia. Necessitou-se, então, de uma “organização e a estruturação 

de um modelo” para que as instituições de ensino, enfim pudessem perceber 

que esse era um método inovador e, que, em muitos casos veio para 

permanecer, mesmo no pós-pandemia. Estes tempos serviram para demonstrar 

a eficácia e a necessidade de uma inovação tecnológica para Professores e 

Alunos no exercício do magistério, tanto na docência, como na discência.  

 

AMBIENTES SEMIPRESENCIAIS  

 

        Esse ambiente de aprendizagem busca combinar práticas pedagógicas do 

ensino a distância e do ensino presencial. Com a presença das novas tecnologias 

na educação essa modalidade tem sido usada, largamente no Ensino à Distância. 

Em inglês o termo é conhecido como B-LEARNING. Podemos verificar que 

existem diversos nomes como: cursos em ambientes híbridos, cursos em 

ambientes mistos ou cursos em ambientes semipresenciais (MUNHOZ, 2019, p. 

103). Muitos estudos acadêmicos mostram que essa modalidade é diferenciada 

e a colocam como uma educação do futuro. As novas tecnologias criaram um 

ambiente propício para que o Ensino a Distância pudesse sofrer grandes 

transformações nas concepções teóricas, nas abordagens pedagógicas e nos 

processos de avaliação, conforme destaca Valente (2014). Essa metodologia 

tem provocado muitas mudanças no ensino presencial e nas disciplinas dos 

cursos realizados a distância. De acordo com Moran, “As instituições utilizarão o 

blended como o modelo predominante de educação, que unirá o presencial e o 

EaD. Os cursos presenciais se tornarão semipresenciais, principalmente na fase 

mais adulta da formação, como a universitária.” (MORAN, 2014, p. 3).         

Segundo Valente (2014), o blended learning, trata de um modelo de educação 

formal onde integram conteúdos e ferramentas online, com momentos 

presenciais em sala de aula. É necessário que ocorram momentos de interação 

entre estudantes e professores. No momento online, o estudante de forma 
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autônoma poderá se programar quando e como irá estudar. Os conteúdos e 

orientações devem ser devem ser pré-estabelecidos, criando assim um 

momento formal. O professor por sua vez deverá acompanhar as dinâmicas 

presencias, estimulando o diálogo e a participação, através de atividades 

desafiadoras aos seus estudantes. Munhoz (2019) considera que existem muitas 

pesquisas que apontam que essas novas práticas já têm sido aplicadas por 

professores. Já se percebeu que é preciso criar novas formas de ensino. Alguns 

estudantes, já como auto didatas por intermédio de comunidades online, 

buscam auxílio e acabam ampliando seu conhecimento em relação ao manejo 

das novas tecnologias. Por parte das Instituições de Ensino Superior ainda é um 

desafio buscar promover e oferecer capacitação dos professores. Na sua maioria 

foram formados em cursos presenciais e agora estão migrando para meio digital. 

A solução tem sido buscar na própria instituição práticas que tenham êxito o que 

geralmente tem ajudado a resolver o problema. Segundo Munhoz ainda é 

necessário juntar as metodologias existentes e utilizar por exemplo a sala de 

aula invertida:  

 

assim a combinação criativa de momentos face-a-face e 

acompanhamento online dado a grupos que desenvolvem a solução de 

problemas, começa a sugerir novas metodologias a serem utilizadas (o 

melhor exemplo é a utilização das salas de aula invertidas) permite 

antever que a formação do professor parece uma dificuldade superada  

(MUNHOZ, 2019, p.109). 

 

 Diante dessa mudança de atitude do professor onde se perceba que já não 

é o dono do conhecimento e rompendo com a ideia de que não será substituído 

pela tecnologia, é preciso então, criar uma “prática e ação profissional da 

docência digital, em ambientes enriquecidos com a tecnologia.” (MUNHOZ, 

2019, p. 110) Nesse sentido um dos desafios é que devemos estar preparados 

para trabalhar em ambientes digitais, assumindo o papel de orientador, 
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observador, assumindo e compartilhando a responsabilidade da aprendizagem 

juntamente com o estudante. 

 

APRENDIZAGEM POR MAPAS MENTAIS 

 

        O escritor inglês Tony Buzan na década de 1950, iniciou esse modelo de 

trabalho que foi aprimorado nos anos seguintes. Hoje é usado para que 

conhecimentos sejam organizados de forma objetiva e clara. Os mapas mentais 

nos ajudam a organizar nossos pensamentos registrando informações de forma 

ordenada. De acordo com Keidann, “É uma forma de organizar os pensamentos 

e utilizar ao máximo as capacidades mentais”. Quando investigamos um mapa 

mental percebemos que são formados por símbolos, desenhos ou palavras que 

possuem um ordenamento geralmente no sentido horário. Pode ser utilizado 

através de software específicos disponíveis na internet ou então rascunho 

manual utilizando-se de papel e lápis. Essa técnica se adapta em diversas 

situações e tem a intenção de mapear ações que visam solucionar problemas. 

        Segundo Munhoz (2017, p. 56), o mapa mental tem intenção de replicar o 

fluxo do pensamento humano. Para explicar de forma simples o autor usa 

metáfora do semáforo. Quando nos deparamos com semáforo nosso cérebro já 

tem assimilado o que devemos fazer. Seguindo a mesma ideia quando 

estivermos diante de um problema podemos nos utilizar de modelos ou 

representações mentais fazendo o mesmo percurso. Dessa forma podemos 

tornar nossas ações cotidianas mais eficientes e práticas, tanto na vida pessoal 

quanto na vida profissional.  

        Notamos que os mapas mentais quando trabalhados no campo educacional 

de forma correta, desenvolvem a criatividade e conseguem ordenar os saberes 

e apontar o ponto de partida e o ponto de chegada. Além do mais, existe a 

flexibilidade e podem ser elaborados diversos mapas para um mesmo conteúdo, 

dependendo da estrutura mental e do nível de conhecimento de cada um. 
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Atualmente, o mapa mental, de acordo com Munhoz (2017) tem sido utilizado 

pelos estudantes para registrar os pontos fundamentais em palestras ou livros, 

auxiliando-os na revisão e na análise dos conteúdos. 

         Após essa trajetória das principais metodologias ativas na formação dos 

professores e estudantes, as inter-relacionaremos com a Pedagogia libertadora 

Freireana, assentada na dialogicidade (FREIRE, 2005a, p.89-139), em que o ato 

de educar, pressupõe uma atitude ética (BORGES, 2013, p. 161-163). 

  

INTER-RELAÇÕES ENTRE AS METODOLOGIAS ATIVAS E A PEDAGOGIA 

PROBLEMATIZADORA DA DIALOGICIDADE FREIREANA NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES E ESTUDANTES  

 

        Após apresentarmos as principais metodologias ativas utilizadas pelos 

professores e estudantes, muito incrementadas nestes tempos de pandemia da 

COVID-19, o que poderíamos denominar de docência e discência digital 

proporcionadas e impulsionadas pelo avanço e o alcance da tecnologia. Nosso 

intento investigativo será o de estabelecer relações entre algumas das 

metodologias ativas e a pedagogia freireana assentada no diálogo e na 

colaboração mútua entre educadores e educandos, dado que “as pessoas se 

educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo” (FREIRE, 2005a, p. 79). 

        Na instrução por pares, compreendida como uma teoria interacional do 

desenvolvimento, em que se ressalta as dimensões factual e conceitual do 

processo cognitivo, que considera a lembrança e a análise na compreensão dos 

conteúdos. Há um conhecimento prévio que é preparado e assimilado em casa, 

para ser exposto pelo estudante, em forma breve na sala de aula, onde será 

verificado pelo professor o índice de acerto, através de uma questão conceitual 

de múltipla escolha. Podemos denomina-la, também, como parte integrante da 

Psicologia Cognitiva, que está referida a todos os processos mentais, pelos quais 

uma entrada sensorial, input é transformada, reduzida, elaborada, armazenada, 
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recuperada e utilizada. São os códigos cognitivos utilizados e desenvolvidos pelo 

estudante, que possibilitam os processos mentais para a compreensão e análise 

de uma determinada temática. Qual é a atitude fundamental produzida no 

estudante, ao construir o conhecimento pela metodologia ativa da instrução por 

pares? Com certeza, a atitude produzida no estudante é a autonomia, tão cara 

e coroada na última obra de Paulo Freire,  Pedagogia da Autonomia, publicada 

1996, em que destaca os 27 saberes necessários à educação, para que se atinja 

dita atitude, parte fundante de toda a prática educativa, em colaboração mútua 

entre educandos e educadores. 

         Segundo Paulo Freire a autonomia exige rigorosidade metódica, pesquisa, 

respeito aos saberes, criticidade, ética, corporeificação da palavra, rejeição de 

qualquer discriminação, exige reflexão crítica sobre a prática, exige uma tomada 

de consciência do nosso inacabamento, bom senso, tolerância, humildade, 

apreensão da realidade, esperança, curiosidade epistemológica, 

comprometimento, diálogo, decisão e conscientização (FREIRE, 2006, p. 26-

146). Temos a certeza, que se bem elaborada e conduzida pelos estudantes e 

professores, tudo isso se utiliza na construção, análise e compreensão na 

produção do conhecimento via instrução por pares. A autonomia propicia uma 

reflexão acerca da relação entre educadores e educandos na elaboração de 

propostas de práticas pedagógicas fundamentadas na capacidade crítica, na 

valorização da cultura e nos conhecimentos empíricos uns dos outros. Além de 

criar os fundamentos para a implementação e a consolidação do diálogo político-

pedagógico, essência do conjunto da obra freireana, impulsiona a formação de 

educadores e educandos para uma prática educativo-progressista, 

estabelecendo novas relações e condições para a tarefa da educação. 

        A aprendizagem colaborativa, parte integrante e integradora da teoria 

sociocognitiva, na produção do conhecimento metacognitivo, em que em duplas 

ou em grupos de intercâmbio acerca de uma temática de estudos, lançada pelo 

professor, se obtém o consenso a respeito do problema proposto. Há uma 

interação ativa nessa metodologia ativa, em que se entrecruzam diversas 
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competências de cada integrante do time, ou equipe, impulsionando o 

desenvolvimento total do grupo. É um “compreender juntos”, coletivamente, 

sociologicamente, no desenvolvimento e na ressignificação de novos conceitos, 

em que a organização e o gerenciamento da equipe de estudantes solucionam 

os desafios contidos nos problemas propostos pelos professores. A colaboração, 

a cooperação e o gerenciamento de equipe produzem e socializam a toda a 

classe os novos conhecimentos e as diferentes soluções encontradas como 

resposta ao problema desafiador. 

        Paulo Freire considera a educação um ato político, um compromisso social, 

portanto um trabalho coletivo, que reeduca todos os atotes e sujeitos envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem. Envolve postura e atitude diante do 

mundo do outro, estabelecendo o diálogo que transforma a realidade histórica 

de cada indivíduo e de cada povo. O diálogo é o fulcro e o eixo articulador da 

maioria das obras freireanas, em Educação como prática da liberdade (1965), 

Pedagogia do Oprimido (1968),  escritas no exílio de Santiago do Chile, 

Conscientização (1980), Pedagogia da Esperança (1992) até a sua última obra, 

antes do seu falecimento, em 02 de maio de 1997, Pedagogia da Autonomia 

(1996), o fio condutor é o diálogo; gerador dos temas de estudos e artífice da 

colaboração, que é a essência da sua teoria da ação dialógica (FREIRE, 2005a, 

p. 191-197). 

         Em colaboração, “os sujeitos se encontram para a transformação de 

mundo” (FREIRE, 2005, 191), a organização e o gerenciamento em equipe, 

“implica um sujeito que, conquistando o outro, o transforma em quase ‘coisa’, 

na teoria dialógica da ação” (FREIRE, 2005, p. 191), produzindo novos 

conhecimentos e elaborando uma nova síntese cultural das temáticas em 

discutidas entre a equipe de estudantes e o professor. É no trabalho 

colaborativo, que a equipe aprende a dizer a palavra juntos (FREIRE, 2005a, p. 

7-22), bem como a força sociológica e epistemológica desse palavra criadora, 

que se faz carne, se encarna na história, pois “ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
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mediatizadas pelo mundo”(FREIRE, 2005a, p. 79). É pela palavra criadora e pelo 

diálogo colaborativo e criativo que surgem as grandes descobertas aprimoradas 

pelo conhecimento, em benefício da coletividade humana, em que o em que o 

ser humano se faz ser humano, transpondo as fronteiras e barreiras do 

isolamento e do individualismo para a construção de novas pontes. 

        No tratamento da informação pela teoria cognitiva temos a aprendizagem 

baseada em projetos (PBL), cujos projetos a serem executados e os métodos 

aplicados poderão ser definidos, sugeridos pelo professor em discussão e em 

consonância com os estudantes, que poderão optar pelos mesmos na liberdade 

e na autonomia, ou sugerirem outro projeto e método na mesma linha da 

temática abordada. O professor orienta e dá o suporte necessário ao estudante, 

individualmente e grupalmente, aguçando a cooperação na realização das 

tarefas exigidas para a aquisição das competências almejadas. Envolve-se três 

dimensões fundamentais do processo cognitivo: procedimental, conceitual e 

metacognitiva, incrementando a criatividade, estimulando a iniciativa nas 

tomadas de decisão e impulsionando a autonomia, liberdade e a colaboração. 

Há um importante elemento motivacional, em que o estudante percebe a 

relevância daquele conhecimento em construção e sente que tem o controle 

sobre a aprendizagem, bem como a autoeficácia, que lhe propicia um sentimento 

de progresso acerca do conhecimento que se está construindo. Isso tudo eleva 

o potencial de engajamento dos estudantes e do professor, gerando um 

alinhamento construtivo, cujo enfoque é o produto. 

        A criatividade gerada, estimulada e requerida na aplicação da metodologia 

ativa de aprendizagem baseada em projetos, impulsiona à curiosidade 

epistemológica, temática recorrente nos primeiros escritos freireanos. Em 

Educação na cidade publicada em 1991, Paulo Freire, em entrevista a Carlos 

Torres se revela um curioso, por excelência: “ele não podia compreender a vida 

e a existência humana sem amor e sem a busca do conhecimento. Paulo Freire 

viveu, amou e tentou saber. Por isso mesmo, foi um ser constantemente curioso” 
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(FREIRE, 2005b, p. 140). Não é qualquer curiosidade, mas para qualificar a 

mesma, adjetiva-a com a palavra epistemológica.  

        Pela curiosidade epistemológica, rigorosa, metódica, exigente, o estudante 

tomando distância do objeto de estudo a ser analisado, logo dele se aproxima 

com gosto, iniciativa e ímpeto para desvelá-lo (FREIRE, 1993, p. 42); 

solucionando o problema proposto, ressignificando o conhecimento. A 

curiosidade freireana é a necessidade ontológica que caracteriza o processo de 

criação e recriação da existência humana mediatizada entre o professor e os 

estudantes, muito presente nas atividades de aprendizagem baseada em 

projetos. Sem curiosidade epistemológica não há aprendizagem. Ela é uma 

insistência explícita na obra de Paulo Freire, além de ser “o elemento 

indispensável à formação de professores e estudantes, cuja experiência 

profissional deverá promover o exercício sistemático da curiosidade no processo 

de pensar e estudar a própria prática” (FREITAS, 2008, p. 119). Terminamos 

essa análise com a afirmação de Paulo Freire em torno à curiosidade “é enquanto 

epistemologicamente curiosos que conhecemos, no sentido de que produzimos 

o conhecimento e não apenas mecanicamente o armazenamos na memória” 

(FREIRE, 1994, p. 148). 

       Na mesma esteira da teoria cognitiva no tratamento da informação segue 

a aprendizagem baseada em estudo de caso que ativa as dimensões do processo 

cognitivo, no que tange à análise e à avalição, bem como, a dimensão do 

conhecimento conceitual, desenvolvendo atitudes de reflexão e raciocínio crítico, 

requerendo uma atitude de iniciativa. Ao analisar um caso autêntico e complexo 

extraído de jornais e revistas, que represente a realidade da profissão, se 

conduzirá os estudantes a tomarem consciência dos tipos e limites de situações 

e dilemas que enfrentarão no exercício da profissão, desfazendo crenças e 

pensamentos padronizados em relação à temática a ser desenvolvida. Para Paulo 

Freire “a conscientização é mais que uma simples tomada de consciência, supõe, 

por sua vez, o superar a falsa consciência [...] e uma melhor inserção crítica da 

pessoa conscientizada numa realidade desmistificada” (FREIRE, 1980, p. 90). E, 
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acrescenta, “procurar o tema gerador é procurar o pensamento do homem sobre 

a realidade e sua ação sobre esta realidade que está em sua práxis” (FREIRE, 

1980, p.32). 

        Na visão freireana, estes estudos baseados em casos complexos e 

autênticos, além de impulsionarem à conscientização diante das “situações-

limites, constituídas por contradições que envolvem os indivíduos, produzindo-

lhes uma aderência aos fatos e, ao mesmo tempo, levando-os a perceberem 

como fatalismo o que lhes está acontecendo)” (OSOWSKI, 2008, p.384)), “ mas 

convidam os homens a captar com seu espírito a verdade de sua própria 

realidade” (FREIRE, 1980, p. 91). Os estudos de caso, em seus temas geradores, 

em todas as fases da descodificação revelam a visão de mundo do ser humano 

em um contexto históricossocial situado e real, motivando a geração de novas 

temáticas. Quando há “um grupo que não expressa concretamente temas 

geradores sugere, ao contrário, um tema trágico: o tema do silêncio.  O tema 

do silêncio sugere uma estrutura de mutismo diante da força esmagadora das 

situações-limites” (FREIRE, 1980. p.32), pois “o homem chega a ser sujeito por 

uma reflexão sobre sua situação, sobre seu ambiente concreto” (FREIRE, 1980, 

p.35). 

         Nessa linha, a aprendizagem baseada em estudos de caso auxilia aos 

estudantes e os professores a problematizarem e a desenvolverem um 

pensamento crítico acerca das situações-limite. Estas se impõem e marcam o 

cotidiano da realidade da vida de cada um destes atores do processo de ensino 

e aprendizagem, pois “os homens são porque estão em situação. E serão tanto 

mais quanto não só pensem criticamente sobre sua forma de estar, mas 

criticamente atuem sobre a situação em que estão” (FREIRE, 2005a, p. 118). E, 

agrega que “esta reflexão sobre a situacionalidade é um pensar a própria 

condição de existir. Um pensar crítico através do qual os homens se descobrem 

em ‘situação’” (FREIRE, 2005a, p. 118). Sem uma autêntica inserção no 

contexto históricossocial, na situacionalidade concreta pessoal e profissional 
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será difícil a hermenêutica da aprendizagem por meio do estudo de caso e a 

geração de novos conhecimentos e temáticas geradoras. 

        Ao dialogar, informalmente, com os colegas professores, a aprendizagem 

através da metodologia ativa por sala de aula invertida é uma das metodologias 

mais utilizadas neste momento pandêmico e veio para se estabelecer. Além 

disso esta metodologia provocou uma ruptura nas inter-relações discentes e 

docentes, pois o centro do processo de ensino e aprendizagem é o estudante e, 

não mais o professor, muda-se o ponto de vista e a vista do ponto, rompe-se 

com esquemas pedagógicos tradicionais, em que o professor é o único detentor 

do conhecimento e, por suposto, da verdade. É uma teoria interacional do 

desenvolvimento cognitivo, que tange duas grandes dimensões, em relação ao 

processo cognitivo, se pauta pela lembrança, compreensão, análise e avaliação 

e, no que concerne ao conhecimento produzido é factual e conceitual, 

impulsionado nos estudantes, as atitudes de autonomia e iniciativa, além de 

aguçar a criatividade. O professor envia aos estudantes, previamente, o material 

a ser estudado e planeja as atividades em sala de aula para que possam atuar 

ativamente, interferindo e dirigindo o processo de ensino e aprendizagem. Ao 

estimular e valorizar nos estudantes, as atitudes supra elencadas, há um 

processo de interação e produção coletiva de um novo texto, não se repete, mas 

se adquira um novo conhecimento. 

        A teoria da aprendizagem significativa está atrelada ao levantamento do 

conhecimento prévio do estudante. Ao apresentar um conteúdo a ser 

apreendido, o estudante atribui significado à aprendizagem. Através da 

elaboração de mapas conceituais e mapas mentais, os estudantes integram os 

conceitos, em uma nova visão esquemática, aprende-se novos conceitos, 

interconectando-os a conceitos pré-existentes. Há uma espécie de reconciliação 

integradora entre estudantes e professores, no que tange ao conhecimento 

prévio e ao novo conhecimento adquirido e assimilado. O ensino passa a ser 

pergunta e, não resposta, como questionavam os professores Antonio Faundez 
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e Paulo Feire: “tenho a impressão de que hoje o ensino, é resposta e não 

pergunta” (FREIRE; FAUNDEZ, 2002, p. 46). 

        Está incluído na aprendizagem significativa os conceitos do grande divisor 

de águas e marco referencial da filosofia ocidental, Sócrates (470-399 a.C.): a 

ironia e a maiêutica, que conduzem o interlocutor a adentrar no mundo da 

reflexão. Sócrates tinha por objetivo questionar crenças habituais dos seus 

interlocutores, para que assumindo a ignorância acerca de determinada 

temática, pudessem buscar um conhecimento reconhecidamente verdadeiro. A 

ironia é um método de perguntar acerca de uma determinada temática em 

discussão, de delimitá-la, contradizê-la, para depois refutá-la. Era uma forma 

de purificar o pensamento dos seus interlocutores, impelindo-os à abandonar 

crenças, costumes, pré-conceitos, opiniões e tradições, para que o interlocutor, 

o educando desse um salto qualitativo no processo ensino e aprendizagem e, 

passasse a pensar por si mesmo, de modo autônomo e livre, adentrando à 

reflexão, ou seja, ressignificasse o conhecimento. Esse exercício socrático ficou 

conhecido como a maiêutica, que é arte de parturejar as ideias provindas dos 

seus interlocutores, os educandos, dando à luz a novos conhecimentos, 

produzidos por um juízo, segundo uma reflexão e, não por opiniões, costumes 

e tradições. 

        Para isso, dita metodologia, no que se refere à dimensão do conhecimento, 

tange as dimensões do conhecimento factual, conceitual e metacognitivo e, a 

lembrança, bem como, a compreensão, partes integrantes do processo 

cognitivo. Desenvolve-se, então, a reflexão e o raciocínio, requerendo do 

educando uma visão esquemática com mapas conceituais e mentais que 

integrarão os conceitos pré-existentes com os novos conceitos na construção do 

conhecimento. 

        Esta metodologia, em voga, promove a reflexão, que para Paulo Freire está 

intrinsecamente vinculada à ação. É nessa dialética que acontece a prática 

educativa, que impulsiona o movimento dialético da práxis transformadora: “não 

há palavra verdadeira que não seja práxis; daí que dizer a palavra verdadeira 



 

295 

 

 

seja transformar o mundo” (FRERE, 2005a, p. 89). Na unidade práxica do 

binômio ação-reflexão, que se encarna o fazer e o saber reflexivo da ação, pois 

quanto mais os educandos se sentirem desafiados, estarão aptos a elaborar 

novas perguntas.  

        Isso é fruto da concepção problematizadora de educação freireana 

(FREIRE, 2005a, p.71-87), cuja centralidade é a pergunta, que inicia-se na 

curiosidade, sem essa, não há produção do conhecimento, por isso, Paulo Freire 

insiste na Pedagogia da pergunta, que rompe com a concepção bancária de 

educação (FREIRE, 2005a, p. 65-70). Enquanto a primeira se caracteriza pela 

abertura do ser humano ao mundo e ao outro, a segunda, coibidora da 

curiosidade, se funda numa postura ‘fixista’ ou ‘imobilista’ (FREIRE, 2005a, p. 

83). A concepção problematizadora é a artífice dos desafios e das perguntas na 

construção de novos conhecimentos, por isso, impulsiona a aprendizagem 

significativa.  

        Somente em uma educação como prática da liberdade (FREIRE, 2007, p. 

37-72), centrada na pergunta, indispensável ao processo educativo, nos 

desafios, na liberdade e na criatividade na codificação da realidade, que se 

constituem novos e significativos conhecimentos, no interior da situação 

gnosiológica. Para Freire a pergunta, parte inerente à curiosidade 

epistemológica, está associada à ação e à reflexão dos “sujeitos comunicantes” 

e é nessa relação dialética que se realiza a indagação. No fundo a curiosidade é 

uma pergunta (FREIRE; FAUNDEZ, 2002, p.46). A aprendizagem significativa 

requer um pensamento crítico, que qualificará a pergunta, propiciando novos 

conhecimentos para a transformação da realidade e da humanização das 

relações sociais. O que nos leva a concluir que: “quanto mais crítico um grupo 

humano, tanto mais democrático e permeável, em regra. Tanto mais 

democrático, quanto mais ligado às condições de sua circunstância” (FREIRE, 

2007, p.103). 

        Aprendizagem ativa é parte integrante da teoria interacional do 

desenvolvimento cognitivo, requer uma dupla ou um grupo pensante com seu 
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respectivo relator para que se concretize a execução. O professor lança uma 

questão desafiadora ou um problema, de forma breve, três a cinco minutos, 

para que os estudantes se voluntariem para a complementação das respostas 

aos desafios, seguidos da discussão do professor em sala de aula. Abarca as 

dimensões factual, conceitual e metacognitiva do processo de conhecimento, 

desenvolvendo a autonomia, a gestão e a reflexão, requerendo da dupla ou do 

grupo, as atitudes de iniciativa e cooperação.   

         Novamente envolve-se neste processo o que Paulo Freire denominou o 

movimento do binômio ação-reflexão na prática educativa, que se gesta no 

trabalho coletivo, cooperativo, impulsionador da gestão. Quando nos referimos 

à gestão estamos nos referindo à educação como um compromisso social, um 

ato político, como aborda Freire, em que todos os atores são ativos no processo 

de gestão e reflexão do conhecimento. Paulo Freire destaca que homens e 

mulheres se distinguem dos animais pelo fato de estarem no e com o mundo, 

por serem gente de relação, históricos e inacabados, por isso, debruçam-se a 

conhecer a realidade, produzindo cultura (FREIRE, 1979, p.30), gerindo as 

questões  e os desafios que tangem à realidade, promovem, em colaboração 

ativa, a produção do conhecimento.  

        A aprendizagem ativa motiva, entusiasma e engaja o grupo para a 

intervenção no mundo, através do conhecimento, que rompe com a injustiça e 

promove a igualdade, por isso, “a educação é também um ato político” (FREIRE, 

1986, p.17). A aprendizagem ativa exige comprometimento do grupo de 

estudantes e do professor (FREIRE, 2006, p.96-98), tornando-os ousados e os 

capacitando-os a ultrapassarem as barreiras do medo que paralisa e impede 

reflexão, propulsora do conhecimento, que os auxilia na correta intervenção no 

mundo (FREIRE, 2006, p. 98-104), em favor do bem comum da humanidade. 

Paulo Freire reforça que “gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal 

que a construção de minha presença no mundo, não se faz no isolamento” 

(FREIRE, 2006, p. 53), mas na aprendizagem ativa, em que na coletividade, se 

produz ‘juntos’ o conhecimento. 
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        Por último, apresentamos a aprendizagem baseada em problemas com 

pertença à teoria cognitiva no tratamento da informação, que na mesma esteira 

da anterior, consiste na produção de sínteses, em colaboração no trabalho 

grupal dos estudantes na resolução de um problema real previamente discutido 

e escolhido. Os estudantes trazem para a sala de aula a discussão dos 

progressos das aprendizagens prévias, enquanto o professor orienta e esclarece 

as dificuldades, sugerindo questões adicionais na solução concreta do problema 

em discussão. A principal atitude requerida é a colaboração, a capacidade de 

trabalho em equipe e, desenvolve a atitude da compreensão, análise da 

problemática e a autonomia da pesquisa na solução de um problema real, 

envolvendo as dimensões da lembrança e da análise do processo cognitivo, cujo 

conhecimento é factual, conceitual e metacognitivo.  

        Ressaltamos que toda a pedagogia freireana está assentada na 

dialogicidade (FREIRE, 2005a, p. 89-96) por isso, é problematizadora (FREIRE, 

2005a, p. 71-83), o enfoque é a solução de problemas reais que atingem o 

cotidiano do ser humano, em qualquer parte da terra. Problematizar a vida é 

saber enfrentar, juntos, os desafios concretos com uma postura crítica, na busca 

de caminhos alternativos para projetos inovadores em educação. A base da 

pedagogia humanizadora freireana é o diálogo crítico-problematizador, que 

engaja, motiva e realiza por meio da palavra criadora: “se é dizendo a palavra, 

com que ‘pronunciando’ o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe 

como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por 

isso, o diálogo é uma exigência existencial” (FREIRE, 2005a, p. 91). 

         Essa é a centralidade da pedagogia antropológica humanizadora freireana, 

presente no conjunto de sua obra, para a solução dos problemas reais da 

condição humana com vistas à transformação social. É o que verificamos na 

base da aprendizagem baseada em problemas, em que o diálogo mútuo e 

colaborativo, gera o debate e a discussão acerca da vida concreta, situada e 

endereçada em um determinado contexto, na busca de novos conhecimentos 

para a solução dos problemas reais que nos atingem. Dessa forma o ser humano 
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se existencializa fazendo um primeiro nível de apreensão da realidade: “inicia o 

processo de tomada de consciência. Portanto, é no desvelamento da realidade 

que o ser humano penetra na essência dos fenômenos que a compõem. A 

experiência concreta, o existencializar-se do ser humano na história perpassa 

toda a obra freireana” (BORGES, 2013, p.126). 

        Aqui se concretiza a supracitada educação problematizadora freireana da 

dialogicidade (FRERE, 2005a, p. 89-99), que nos impulsiona, através de nossos 

problemas concretos, a realizar a leitura do mundo, em seguida interpretá-lo, 

para depois, em conjunto, em colaboração, transformá-lo; essa é práxis 

freireana, que se abre para dias melhores, do sonho de outro mundo possível. 

Recordamos que o sonho freireano não é um devaneio, mas tem uma forte 

conotação política e se inter-relaciona à sua visão de história como possibilidade: 

“uma das tarefas políticas que devemos assumir é viabilizar os sonhos que 

parecem impossíveis. Em outras palavras, é diminuir a distância entre o sonho 

e sua materialização” (FREIRE, 2005b, p. 126). O sonho, faz parte do ato de 

existir, inscrito na dinamicidade da vida humana, que se efetiva na história, “por 

isso mesmo que, existir, é um conceito dinâmico. Implica numa dialogação 

eterna do homem com o homem. Do homem com o mundo. É essa dialogação 

do homem sobre o mundo e com o mundo, sobre os desafios e problemas, que 

o faz histórico” (FREIRE, 2007, p.68). O sonho, assim pensado, impulsiona uma 

práxis da intervenção e do engajamento social e político, que envolve a 

humanidade inteira, por isso, Paulo Freire é reconhecido, nos dias hodiernos 

como o educador do mundo.   

        O conceito práxis perpassa toda a obra freireana, é indissociável da 

hermenêutica acerca do papel da educação na sociedade, está interconectado à 

dialogicidade, ao movimento dialético da ação-reflexão, que gera autonomia e 

liberdade no intercâmbio entre a docência e a discência na problematização da 

vida humana concreta, que incrementa e qualifica o conhecimento. No legado 

global freireano para a educação, mais do que divagar e escamotear as 

problemáticas que nos atingem, convida-nos a solucionar os problemas reais, 
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os problemas da vida, a serem refletidos e solucionados, em comunhão, 

mediatizados pelo mundo, no contexto históricossocial em que estamos 

inseridos, como seres situados. Dessa forma é possível concretizar o inédito 

viável freireano (FREIRE, 2005a, p. 108; 124), plasmado de uma esperança 

ativa, que impulsiona à solução dos problemas reais que tangem a vida e a 

realidade com vistas à transformação e o bem comum. Esta é importância da 

aprendizagem baseada em problemas à luz da práxis pedagógica de Paulo 

Freire. 

        À guisa de Considerações finais, somos gratos ao convite do Centro 

Universitário UNINTER de Curitiba-Paraná, para escrever estas reflexões acerca 

da formação de professores e estudantes no que tange às metodologias ativas 

no processo de ensino e aprendizagem, cujo incremento é quase imensurável, 

durante a pandemia de COVID-19. Cremos ser esta a principal vantagem destes 

tempos insólitos de isolamento social, o incremento da tecnologia em favor da 

educação. Esperamos que essa tempestade passe logo, porém, os tempos 

vindouros nunca mais serão os mesmos, com também a nossa vida nunca mais 

será a mesma, as decisões que tivemos que tomar nos dias hodiernos, no rápido 

avanço dos processos históricos, afetarão para sempre a nossa geração, a 

humanidade será diferente, a pedagogia será diferente. 

        Muitos argumentam que todo esse aparato tecnológico, utilizados pelos 

governos, corporações nacionais e internacionais, incluindo escolas e 

universidades, seja para cercear as liberdades individuais, rastrear, vigiar e 

manipular as pessoas, a nosso modo de ver é um momento histórico de transição 

que marcará uma mudança de época. Somos chamados a adaptação e à 

confiança na ciência e nos meios de comunicação, no compartilhamento de 

informações globais, para que, em colaboração, como requerem as 

metodologias ativas e a pedagogia problematizadora da dialogicidade de Paulo 

Freire, vençamos, juntos, na solidariedade global, o famigerado vírus. 

        Cremos que o referido texto será um marco referencial e divisor na 

formação de professores e estudantes, nestes tempos de incremento da 
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utilização das metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem, 

especialmente na inédita inter-relação das metodologias ativas com a pedagogia 

problematizadora da dialogicidade freireana. O referido texto impelirá 

estudantes e professores a internalizar este novo contexto pedagógico, em 

tempos de pandemia, em que a ação pedagógica, nunca mais será a mesma, 

tampouco a docência e a discência. Destarte, teremos a implantação de uma 

Pedagogia Digital para uma docência e discência, também, digitais, pois uma 

geração de estudantes digitais, exige professores digitais. Essa para nós foi a 

grande vantagem da referida pandemia, mas exige uma formação continuada, 

tanto de professores, quanto de estudantes. 
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