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Prefácio

Nesta segunda década do séc. XXI, é inegável a importância que
tem de ser dada à educação e à formação de professores e de gestores escolares. Já na transição para este século, o Relatório para a
UNESCO (DELORS et al. 1996) sobre os pilares em que deveria
apoiar-se a educação escolar realçou que o ensino tem de dar lugar
à aprendizagem e que essa aprendizagem não se pode restringir à
aquisição de conhecimentos, mas sim ampliar-se a processos de intervenção (“aprender a fazer”) e aprender a viver na complexidade e
diversidade das novas sociedades (“aprender a viver juntos/aprender
a viver com todos”) para “aprender a ser”, isto é, para que positiva e
continuamente se vá tornando mais gente (FREIRE, 1974).
São estes desafios que têm de merecer a atenção das instituições
de formação superior e de todos/as os/as que nela participam na
formação de futuros/as educadores/as e professores/as. Por isso, este
livro, construído como uma coletânea que recolhe textos de acadêmicas/os de distintas instituições e distintos enfoques de pesquisa,
enriquece a reflexão e o debate sobre modelos e práticas de formação de professores e de agentes de gestão educacional, construindo
pontes para que possam ser perspectivadas atuações futuras.
O reconhecimento de que a educação e a formação não podem
ficar alheias às situações reais tem tido como efeito o gradual reconhecimento da dimensão social da educação e formação. Foi relembrado pelo Relatório para a UNESCO: “à educação cabe fornecer
a cartografia de um mundo complexo constantemente agitado e, ao
mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele” (DELORS et al. 1996, p. 77). Neste sentido, a formação inicial e continuada de professores tem de prestar atenção e criar oportunidades
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de uma socialização profissional em que se aprenda a lidar com a
complexidade das situações reais com que se confrontam (ou poderão confrontar) os professores no exercício da docência (LEITE,
2003; NÓVOA, 2009; LEITE e FERNANDES, 2011). Também a
esta condição há que se prestar atenção quando a intenção é formar
profissionais do mundo escolar e de gestão educacional.
É tendo por referência esta ideia e este compromisso social que
Nóvoa (2009) tem sustentado ser preciso passar a formação de
professores para dentro da profissão, isto é, recorrer a práticas de
formação centradas nas escolas e no que são as suas vivências reais. É muitas vezes através destas vivências que estudantes (futuros
professores) ou professores e gestores educacionais já em exercício
desenvolvem uma mentalidade curricular que lhes permite tomar
consciência e compreender o sistema em que estão inseridos e dos
papéis que nele desempenham ou podem vir a desempenhar. Ou
seja, tal como atrás afirmei, os textos que constituem esta coletânea
dão conta de situações que nos permitem refletir quão próximos ou
quão distantes estamos de políticas e práticas de formação que predispõem para a mudança e para a compreensão da educação escolar
nas suas reais dimensões sociais.
Estudos vários (RAMALHO, NUÑEZ & GAUTHIER,
2004; LEITE, 2006; KORTAGHEN, 2010) têm mostrado que
competências profissionais constroem-se pela experiência, quando
o decurso dessa experiência é sustentado por dinâmicas que apoiem
os professores a identificar os problemas com que se defrontam, a
contextualizá-los e a sobre eles agir. A estes estudos, este livro vem
acrescentar oportunidades de uma reflexão sobre a Formação de
Professores que permite confrontar, quer posições pessoais, quer as
que decorrem de outras realidades vividas no presente gerador de
configurações de um novo futuro.
Carlinda Leite,
Universidade do Porto/CIIE
Setembro de 2016
14
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Apresentação

A coletânea intitulada “Formação de Professores: diferentes abordagens sobre a educação e a prática docente” reúne quatorze capítulos que tratam de distintas realidades sobre a formação de professores. Cada texto analisa temas e problemas ligados aos processos
de formação docente, questionando e problematizando seus modos
de se desenvolver na educação. São análises produzidas a partir de
pesquisas que permitem um olhar diversificado sobre o que vem
acontecendo nesse campo, e, nessa variação, nos possibilita ousadas
reflexões, que forçam um pensamento que se torna possível dada a
abundância das abordagens e a qualidade dos conteúdos.
Vindos de diferentes regiões do país e do exterior também, nos
causam o esforço de encontrar ou de reunir pontos de conexão entre
as variadas experiências que hoje colocam em exercício a formação de
professores. Todos os textos que nesta obra se oferta ao leitor parecem
apontar para o potencial transformador das comunidades educativas
onde a formação de professores cria procedimentos que instituem,
organizam, desenvolvem e refletem, na atualidade, condições de exercício e de aprendizagem da docência e da gestão educativa.
O conjunto desses quatorze artigos mostra que seus autores,
para além de produzirem ressonâncias entre a formação inicial e
continuada, assinalam, no conjunto, uma luta por qualificar, nas ações
analisadas e investigadas, modos que impactam as determinações
que subjazem à profissionalização do educador e da educadora.
Os artigos versam sobre como profissionais comprometidos com
suas práticas e realidades educacionais e envolvidos pela pesquisa
compõem questões sobre o seu contexto que dialoga com outros
similares ou equidistantes. Também trazem, nas suas abordagens,
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reflexos de toda uma classe de professores, quando problematizam,
desenvolvem análises e concluem, reflexivamente, sobre processos
em que estão afetivamente e/ou profissionalmente envolvidos.
As diferentes abordagens dizem de experiências sobre modos
de proceder, de se reconhecer, de atuar ou de preservar qualidades
na formação de professores, laboradas versadas sobre ocorrências,
passagens, pontos de drenagem sobre a questão detém-se nesse
conjunto a desenvolver estudos e desdobrar interesses nessa área.
Trazemos pesquisadores do Brasil e de Portugal, compondo nos diversos registros um olhar sobre o passado e sobre o tempo presente,
também apontando possibilidades de futuro, uma vez que a leitura
desse todo implica em interpretações ainda por vir.
Apresenta-se, por fim, nessa riqueza de tematizações sobre a
formação de professores, esse livro múltiplo, algo que se dirige ao
ontem e ao agora e se endereça ao futuro, pois está aberto a críticas
e ao ganho de novos significados, sendo apresentadas à ponderação
de outrem ou daqueles que dele indiretamente fazem parte.
No primeiro capítulo, que trata d´“A formação continuada de
gestores escolares no contexto de um programa nacional via EaD”,
os autores Rita Márcia Andrade Vaz de Mello (UFV), José Márcio
Silva Barbosa (UFMG), Leililene Antunes Soares (UFMG), Andressa Fadini de Souza (IFES) e Michelha Vaz Pedrosa (UFES)
tecem considerações sobre a proposta do Curso de Especialização
em Gestão Escolar, na modalidade de ensino à distância ofertado
pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), no sentido de entender e ampliar as possibilidades de atuação na formação de gestores
escolares mediante a reflexão sobre as questões implicadas na gestão democrática e a apreensão/ construção de processos e procedimentos que favoreçam a prática da gestão e a efetivação do direito
a Educação Básica.
Em “A formação de educadores e de professores em Portugal:
da Revolução dos Cravos à Declaração de Bolonha”, Helder Henriques e Amélia de Jesus Marchão, professores da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre
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(Portugal), discutem a importância e o processo de construção da
formação de educadores e de professores em Portugal depois da
Revolução de 25 de Abril de 1974, propondo um caminho reflexivo
em torno de duas etapas principais que influenciaram decisivamente
a formação dos docentes: em primeiro lugar, para as influências do
golpe militar de 1974 na educação portuguesa e, em particular, para
o papel transformador que as escolas de formação de professores e
de educadores assumiram num contexto de mudança; em segundo
lugar, interpretando os processos de valorização da atividade docente decorrentes da publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo
Português (1986) até os efeitos atuais da aplicação da Declaração
de Bolonha. Para facilitar a compreensão do caminho percorrido,
recorrem a uma realidade local (Portalegre, Portugal) que permitiu
dialogar com a legislação nacional por meio de uma abordagem metodológica de matriz qualitativa, com recurso à análise documental.
No seguinte capítulo, ao colocar no cerne da educação o questionamento da condição humana, a arguição impulsiona o professor a
interrogar-se sobre a sua posição no mundo, como espécie, como ser
socialmente construído, como ser individual, plural e cultural, como
um profissional da educação. “A práxis docente à luz dos pressupostos do pensamento complexo: um estudo com professores do Brasil e da Espanha” de autoria de Marília Andrade Torales Campos
(UFPR) e Jocilene Gordiano Lima Tomaz Pereira (UNIVASF),
tem como objetivo (res)significar dados à luz dos pressupostos do
Pensamento Complexo defendido por Morin (2000), coletados no
Brasil e na Espanha e que sustentam uma análise sobre a práxis
docente e suas implicações. Os relatos foram registrados em forma
de protocolo e sustentaram a elaboração das histórias de vida das
professoras envolvidas. Os dados foram submetidos a um processo
de porejamento, utilizando como crivo os sete saberes necessários à
educação do futuro. Os resultados indicam que o pensamento complexo captura os diversos olhares sobre a rede imbricada na práxis
docente, religando experiências, saberes, práticas e conhecimentos
tradicionalmente tomados como disjuntivos.
19

Priorizando a análise das verdades acerca da avaliação da
aprendizagem identificadas nas práticas de iniciação à docência
do primeiro Programa Brasileiro de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), o texto “A produção da professora interventora nos
anos iniciais da Educação Básica brasileira”, de Sandra de Oliveira
(UERGS) e Eli Henn Fabris (UNISINOS) realiza um exercício
analítico a partir de documentos produzidos pelos pibidianos de
Pedagogia. Esse material foi escrutinado desde a compreensão da
avaliação como tecnologia de poder colocada em operação como
estratégia para dar resposta às necessidades de todos e de cada um
dos alunos, num processo potente de individualização dos sujeitos. Os resultados indicam um conjunto de verdades balizadoras
da avaliação, com efeitos no processo de tornar-se professor(a) dos
anos iniciais da Educação Básica, que produzem uma professora
interventora para esse nível de ensino.
Com objetivo de oferecer uma reflexão histórico-filosófica sobre
a dimensão ética da relação educadores/educandos e do ato pedagógico, o capítulo intitulado “A questão da formação e a reinvenção
da docência”, de Alexandre Alves (UNISINOS), opta por uma espécie de genealogia da profissionalização docente quando analisa a
origem da formação de professores retomando a Antiguidade pagã
e cristã. Inspirada nas apreciações sobre a história de Michel Foucault, é uma espécie de desdobramento da pesquisa “Educação e
parresía: Uma análise dos últimos cursos de Michel Foucault no
Collège de France”, que vem sendo desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação em Educação da UNISINOS. Tendo por base a
pesquisa bibliográfica, aponta para a importância das análises genealógicas para pensar a constituição das formas de saber-poder
próprias da pedagogia moderna, entendida como dispositivo de governo dos indivíduos. Na conclusão, o autor propõe uma reflexão
calcada na revalorização do modelo socrático traduzido pelo existencialismo de Sören Kierkegaard, na tentativa de mostrar, nesse
viés, uma possível alternativa para pensar a reinvenção da docência
e de seus processos de formação na atualidade.
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Ao tratar do Programa de Iniciação à Docência, o capítulo seguinte, “As contribuições do programa institucional de bolsas de
iniciação à docência (PIBID) na formação inicial e continuada dos
docentes: um estudo de caso”, de Liliane Barreira Sanchez (UFFRJ) e Marcela de Souza Santana (UFMT), apresenta resultados
da pesquisa realizada com o grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), licenciandos
e professora supervisora, que atuaram no subprojeto do curso de
licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ) numa escola-parceira localizada no município
de Seropédica, durante o período de maio de 2010 a julho de 2012.
Os focos da abordagem são a influência e os impactos deste Programa sentidos por estes sujeitos atores em seus processos de formação
inicial e continuada. Trata-se de um estudo de caso, realizado através da análise de documentos sobre o referido projeto, aplicação de
questionários e entrevistas com os participantes. Sua importância
reside na necessidade de se avaliar esta nova política pública de formação docente que é o PIBID, no cenário da educação brasileira.
O capítulo da professora Claudia Madruga Cunha (UFPR),
“Currículo como proposição, mediação e extensão: três eixos da
formação de professores na individuação do docente” tem a finalidade de qualificar a formação continuada dos professores da Rede
Pública Estadual do Paraná, cursistas do Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná - PDE, que se desenvolve
no interior da Universidade Federal do Paraná/UFPR, a partir de
uma pesquisa sobre a origem do currículo desta formação docente
e suas questões nesta instituição. Na tentativa de esclarecer situações organizacionais, a pesquisa problematiza esse currículo, refletindo os efeitos das atividades e experiências vividas nessa formação continuada, enfocando a profissionalização e a individuação do
professor de Ensino Básico. Aplicou-se questionário com questões
objetivas e discursivas, buscando verificar o retorno deste currículo.
Para tanto, se dividiu a proposta curricular em três eixos: “currículo
como proposição”; “currículo como mediação”; e “currículo como
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extensão”. Quis-se experimentar, através de relatos pessoais, o sentido individual da passagem por esta formação e seus efeitos na vida
profissional destes professores.
No capítulo “Formação continuada de professores da Educação
Infantil: realidade e desafios” de Juracy Machado Pacífico (UNIR),
Jussara Santos Pimenta (UNIR) e Luana Oliveira do Nascimento
(UNIR), se discute a formação continuada de professores da Educação Infantil no âmbito das políticas públicas de formação docente do município de Porto Velho-RO no período de 2009 a 2014.
A partir de pesquisa documental e de campo, levantaram dados
junto à SEMED e aos docentes que atuam em escolas de Educação
Infantil do município. Para análise dos mesmos, buscaram estrutura teórica nos estudos de Gatti (2008), Saviani (2006), Pacífico
(2010) e na pesquisa de documentos, tais como: Lei de Diretrizes
e Bases da Educação LDB sobre a Educação Infantil e Formação
Continuada Docente; Plano Nacional da Educação - PNE e Constituição de 1988. Considerando a Educação Infantil, primeira etapa
da Educação Básica, como fundamental para o desenvolvimento da
criança de zero a cinco anos, as autoras ressaltam a necessidade de
profissionais com formação inicial adequada e em processo contínuo de formação. Concluem que, mesmo os docentes tendo direito,
não há definição de políticas de formação continuada para docentes
da Educação Infantil no município de Porto Velho e o investimento é igualmente pouco significativo.
Os autores Daniel Soczek (UNINTER) e Elizane Andrade da
Silva (FAEL) do capítulo “Formação de professores e inclusão de estudantes com necessidades especiais” discutem o expressivo número
de estudantes com necessidades especiais que adentram no Ensino
Superior no Brasil, refletindo sobre a formação de professores para
atender essa demanda. Mostram que, se por um lado é possível saudar a entrada expressiva destes estudantes no Ensino Superior, no
percentual de 933,6% em pouco mais de uma década, por outro, é
preocupante como o atendimento ao longo de seu processo de formação está sendo efetuado. Problematizam que a inserção do ensino
22

de Libras nas licenciaturas e que a tematização da Educação Inclusiva nas Semanas Pedagógicas realizadas nas instituições de Ensino Superior, por exemplo, têm se constituído esforços significativos
nesta direção, mas ambos se mostram ainda incipientes. Concluem,
após pesquisa bibliográfica-documental, que a política pública que
melhores resultados tem aferido à melhoria na práxis pedagógica dos
professores que atuam na área tem apontado para a inserção desta temática como critério de pontuação das IES nas avaliações realizadas
sistematicamente pelo Mistério de Educação e Cultura.
As reflexões de Fernando César Ferreira Gouvêa (UFRRJ), que
têm como objeto de estudo a Formação de Professores na perspectiva de uma aproximação histórica com o primeiro decênio de
existência da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível
Superior – CAPES no período de 1951 a 1961, pretendem situar
o nascimento dessa instituição no âmbito do aparelho estatal federal vinculado a um contexto marcado pelo modelo nacional-desenvolvimentista. No capítulo intitulado “Formação de professores
numa perspectiva histórica: a institucionalização da pós-graduação
no Brasil (1951-1961)”, o autor previamente entende que tal período consolidou o caráter institucional da pós-graduação no Brasil
quando incrementou a formação de quadros para as instituições
de ensino superior. Utilizando critérios da metodologia qualitativa de caráter histórico, documental e bibliográfico, traz os aportes
da História Cultural e da História Política para elucidar a análise. Utiliza relatórios, correspondências, mensagens presidenciais,
marcos regulatórios, boletins e revistas como fontes para desvendar
as articulações que se realizaram no citado período para edificar a
CAPES. Entende que esta instituição constitui um legado a ser
examinado no tempo presente, no qual se percebe uma ameaça à
manutenção da qualidade deste projeto devido à sucessão de cortes
de gastos tanto na graduação quanto na pós-graduação.
Voltado a analisar as dificuldades e desafios enfrentados no cotidiano da docência, o capítulo de Moisés José Rosa Souza (IFRO),
José Lucas Pedreira Bueno (UFTM) e Nair Ferreira Gurgel do
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Amaral (UNIR) intitulado “Dificuldades, perspectivas e desafios da
atuação docente na Amazônia Ocidental” apresenta uma reflexão
sobre a realidade dos professores da Amazônia Ocidental. Expõe e
analisa os enfrentamentos e situações que devem ser superados na
perspectiva de que o trabalho docente se constitua como ação de
profissionalização daqueles que estão em sala de aula e a todos que,
direta ou indiretamente, estejam ligados à Educação. Para tanto,
apresenta a situação docente em relação às adversidades que afligem o professor na efetivação de seu trabalho, o estigma da desvalorização e a visão segundo a qual a escola constitui um instrumento de reprodução do modelo capitalista. Amparado no resultado da
pesquisa qualitativa que se realiza junto a professores do cenário
supracitado, este texto procura ratificar ou refutar as proposições
sobre a atuação docente na própria narrativa dos docentes. Na análise das entrevistas, quando destaca ou retoma as fragilidades implicadas nas narrativas, os autores percebem a necessidade de recorrer
a outros fatores que em certa medida acompanham e interferem na
construção da identidade do profissional-professor.
Trazendo à pauta de nosso tema um novo contexto, o capítulo “O fio da história: formação de professores em Ouro Preto
do Oeste/RO”, de Ivone Goulart Lopes (Istituto Figlie di Maria
Ausiliatrice, Salesiane di don Bosco, IFMA, Itália), Miriam Alves dos Santos, Priscila Alves Vieira e Walter Claudino da Silva
Júnior (UNEOURO), discorre sobre uma pesquisa cujos resultados surgem de um levantamento de dados realizado nas escolas em
busca de identificar a formação de professores em Ouro Preto do
Oeste/RO em três períodos cronológicos: o primeiro que vai de
1970-1981, mostra o início dos projetos implantados pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em vários
contingentes populacionais que, provenientes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, se deslocaram para a região, contribuindo para sua prosperidade; o segundo trata do tempo após a
fundação do município em 16 junho de 1981, no qual surgem projetos intitulados Logos I e II e Fênix; o terceiro analisa, na década
de oitenta, o início dos cursos de formação de professores. Além
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de traçar uma retrospectiva histórica de formação de professores
nesse município, a reflexão analítica propõe estudar a construção da
identidade profissional dos professores da Educação Básica, tendo
por referencial teórico e metodológico a História e a Memória da
Formação de Professores.
No embalo dos resgates necessários à nossa memória, no texto
“Raça, religião, política e Maçonaria - José de Souza Marques: memória de uma formação docente negra, republicana e suburbana”,
os autores Fernando da Silva Magalhães (UERJ) e Vanessa Soares
da Silva (INES) propõem descrever e situar a vida do professor José
de Souza Marques (1894-1974), negro, maçom e brasileiro, cuja
contribuição pessoal foi de suma relevância para a historiografia
do país. Elucidando a trajetória individual do professor, negro, maçom e constituinte, os autores buscam abordar e contextualizar as
contribuições desse à primeira República, assim como suas articulações e benfeitorias à população fluminense. Na tarefa de recuperar
sua trajetória, fazem pesquisa de perspectiva qualitativa, buscando
uma abordagem contra hegemônica; ou seja, para além do registro,
a análise faz esforço investigativo contra o apagamento e a invisibilização das memórias de significativos personagens negros, costumeiramente deixados à margem da História do nosso país.
Por fim, o texto de Aparecida Tiradentes (FIOCRUZ/UFRRJ),
“‘Tem que fazer! Se não fizer, não trabalha mais aqui!”: trabalho docente e formação humana no quadro de internacionalização, fusões,
aquisições e reestruturação do ‘mercado’ da Educação Superior”,
analisa os efeitos da globalização sobre o trabalho docente. Aborda
elementos determinantes da precarização até então pouco abordados, como: internacionalização por abertura ao mercado de capitais, consolidação, concentração de capital, deslocamento de parte
da produção de valor para a remuneração do capital fictício. Busca
a apreensão da dinâmica da luta hegemônica, analisando a relação
Estado-Sociedade Civil na interação de esferas do Estado, como a
Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Superior Privado, com as
da Sociedade Civil representantes do “mercado educacional”, como
o Fórum das Entidades Representativas da ES Privada e a Associa25

ção Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Analisa ainda
o setor privado, por ser ali que a formação de trabalhadores em
nível superior é majoritariamente realizada: 90% das instituições de
Educação Superior brasileiras são privadas e 75% dos alunos deste nível estão matriculados nestas instituições. Esta concentração
expressa um movimento desencadeado nas últimas três décadas, o
deslocamento da atividade para o setor privado, cujo ápice se deu
nos anos noventa.
As experiências na Formação de Professores que não são registradas pela pesquisa e pela reflexão teórica das práticas tendem a se
tornarem anônimas, impossibilitam, nesse proceder, a explicitação
e a produção de novos saberes ou a reconstrução dos modos de
operar com este objeto. Construir uma Formação de Professores
comprometidos com as questões de seu tempo requer reconhecer
outras experiências. É da posse desse conjunto, de diferentes atuações, entendimentos, problemas, questões, que se pode inventar
novos procedimentos para atualizar, transformar e ressignificar a
potencialidade da docência.
Nesse sentido, ao procurar compreender o que andamos fazendo em nome da Formação de Professores, ao debater, questionar
quais ações e que consequentes concepções e expectativas positivas
e negativas se tem desenvolvido em nome da necessidade de formar
professores e atualizá-los para uma prática docente mais democrática e socialmente justa, requer resgatar no horizonte do que já vem
sendo pensado, vivido, experienciado, buscado, o que pode ainda
fazer diferença no horizonte do que está por vir.
Desejamos a todos e todas uma boa leitura!
Jussara Santos Pimenta
Claudia Madruga Cunha
Juracy Machado Pacífico
José Lucas Pedreira Bueno
Organizadores
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES
ESCOLARES NO CONTEXTO DE UM
PROGRAMA NACIONAL VIA EaD

Rita Márcia Andrade Vaz de Mello
José Márcio Silva Barbosa
Leililene Antunes Soares
Andressa Fadini de Sousa
Michelha Vaz Pedrosa

O Programa Nacional Escola de Gestores tem sido uma estrutura de
formação profissional continuada, caracterizada como modalidade de
ensino à distância, bem como um espaço de reflexão e debate entre
os participantes que, por sua vez, têm envolvimento direto com a
Educação Básica. A sua importância está no elo que estabelece entre
o ambiente virtual e o ambiente escolar em sintonia com diferentes
temas da educação, o que imprime relevância e concretude a essa
abordagem. Nesse horizonte, percebemos que é necessário tentar
compreender ou conhecer mais “de perto” a forma como os determinantes das Tecnologias de Informação e de Comunicação manifestam-se no espaço escolar na perspectiva de um grupo de gestores
escolares que estão matriculados no referido curso.
Cabe destacar que a década de 1990 é marcada por grande interesse na formação de gestores educacionais, propagando no Brasil
a disseminação da expressão formação continuada como modalidade
de aperfeiçoamento do educador no exercício de sua função, tor27

nando-se, nos últimos tempos, um tema presente nas discussões no
cenário acadêmico nacional e internacional.
Tem se destacado, no campo da formação continuada, evidências de que há uma unanimidade em apontar a educação à distância
como um mecanismo para a implantação de cursos à distância pelas
instituições de Ensino Superior (IES) no País. São experiências que
vêm paulatinamente afirmando-se como experiências pedagógicas
inovadoras para a formação de cidadãos, que passa a ter suas peculiaridades e revela-se como um próspero campo de estudos.
O investimento governamental tem sido importante na busca
de parcerias com as instituições de ensino superior para a implementação de cursos na modalidade de ensino à distância.
A educação à distância (EaD)1, entendida no âmbito da educação em geral e organizada para formar as novas gerações, transmitir
o conhecimento científico e cultural produzido pelo conjunto da
sociedade, torna-se uma opção do cidadão do século XXI, trazendo
em si os limites e as contradições da sociedade moderna e também
a possibilidade de inclusão social.
A educação à distância tem sido associada, em todo o mundo,
à democratização do acesso às novas tecnologias da informação e
comunicação, sendo reconhecida como uma política pública com
potencial para a formação dos sujeitos, bem como sinalizadora da
construção de novos paradigmas na expansão do conhecimento
(FARIA, 2010).
A educação é um processo pedagógico constituído por docência e
discência, isto é, ensino e aprendizagem (ou ensino-aprendizagem). A
importância de trazer à tona essa compreensão de educação está no
nosso desconforto da utilização, no âmbito da educação à distância, dos
termos ensino ou aprendizagem à distância. Consideramos inadequado o
emprego de ensino à distância ou aprendizagem à distância, pois ignora
a imprescindível junção do ensinar com o aprender. Somente o termo
educação abarcaria essa concepção (MILL, 2006).

1
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Para Vaz de Mello e Soares (2013), o avanço da informática e das
telecomunicações, assim como o surgimento da internet, fez com que
a EaD se renovasse e abrangesse cursos como os de graduação superior e pós-graduação em diferentes níveis de conhecimento. Nesse
contexto, com propostas educacionais à distância surgindo, o Governo Federal criou, em 1996, uma legislação própria, a fim de regulamentar a EaD e propiciar o credenciamento de instituições públicas e
privadas aptas a lançar cursos nessa modalidade. As bases legais para
a EaD no Brasil foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996), regulamentada pelo Decreto 5.622 de 19 de dezembro de 2005.
Vaz de Mello e Soares (2013) destacam que o importante avanço da Lei 9.394/96 foi o de assegurar aos jovens e adultos que não
puderam concluir sua vida escolar em idade regular, o direito de
propiciar estudos por meio da educação à distância. Ressalta-se
também a participação do Poder Público no incentivo ao desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância e de
capacitação de professores, assim como a regulamentação dos requisitos para a realização de exames e registro de diplomas relativos
aos cursos de educação à distância.
Ao se reconhecerem as mudanças no cenário mundial e,
consequentemente, no cenário educacional, espera-se que os
professores também estejam em processo de mudança, afinal é
necessário que estejam em sintonia com todas as novidades que se
inserem no contexto escolar. Segundo Marin (2000, p. 12) “novas
tecnologias se impõem ao ser humano face às transformações
epistemológicas, sociais e tecnológicas que se produzem”.
O professor é instado a uma nova postura frente a tamanha revolução científica, tecnológica e cultural. Não será mais o centro da
prática pedagógica, do processo de transmissão do conhecimento
(DEMO, 2001), mas se tornará necessariamente um organizador,
planejador e articulador das informações dispersas, do conheci29

mento tácito e do conhecimento científico, (re)construindo, (re)
ligando, (res)significando e integrando-os num processo crítico-reflexivo que permite produzir conhecimento com base nas diversas
fontes midiáticas. “Os educadores, numa visão emancipadora, não
só transformam a informação em conhecimentos e em consciência
crítica, mas também formam pessoas” (GADOTTI, 2000, p. 9).
Segundo Vaz de Mello e Soares (2013), é importante compreender e identificar as diferentes concepções que fundamentam as
diferentes modalidades de educação com ou sem o uso de tecnologias. Há cursos de EaD focados na transmissão de conteúdos, na
comunicação em moldes convencionais em EaD, com aportes na forma industrial de ensinar e de aprender ou, no extremo oposto, para
fundamentar a utilização de redes de comunicação para promover a
interação, a reflexão, a colaboração e a construção de conhecimentos em qualquer ambiente de aprendizagem, seja ele presencial ou
à distância. Nesse ponto de vista, García Aretio (2002) diferencia
distintos tipos e modalidades de educação com o uso de Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC). Entre elas, destacam-se: a)
Educação online ou virtual; b) Educação à distância Semipresencial;
c) Educação à distância Total; d) E-learning; e) Blended learning.
A educação online ou educação virtual - ou ainda educação apoiada em novas TIC - envolve tanto a modalidade educativa presencial
como à distância. É desenvolvida por meios telemáticos, por exemplo,
a internet, a videoconferência e a teleconferência, televisão e telefonia
digital. A comunicação pode ocorrer de forma síncrona (comunicação ocorre ao mesmo tempo), ou assíncrona, em situações de cursos
regulares e/ou corporativos, em diversificados níveis e modalidades
educativas (da Educação Básica à pós-graduação). As TIC podem
ainda ser utilizadas em programas totalmente virtuais, sem contato
físico entre os tutores e estudantes, em cursos semipresenciais, em
cursos presenciais regulares com atividades que se complementam
além da sala de aula, pela internet. A interatividade pode favorecer
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a interação e a comunicação um a um (e-mail entre duas pessoas);
comunicação de uma para muitas pessoas (fóruns de discussão, chats)
e comunicação de muitas pessoas para muitas pessoas (site ou na criação de uma comunidade virtual colaborativa) em que todos participam da criação e desenvolvimento da própria comunidade.
Na EaD semipresencial, a separação física entre o professor e os
alunos é parcial, ou seja, parte do curso é estruturada considerando-se a ocorrência de encontro(s) presencial(is) físicos entre educadores e estudantes e parte dele se efetiva à distância, em ambiente
virtual ou com o uso de outras tecnologias (material autoinstrucional, recursos audiovisuais e outros).
A EaD total não prevê encontro presencial físico entre professor-aluno. Entretanto, pode haver comunicação síncrona simultânea, por meio de computador, internet, telefone, ou assíncrona, por
meio de correio eletrônico e ambientes virtuais de aprendizagem.
Nesse caso, o curso é estruturado para acontecer totalmente à distância, usando recursos audiovisuais, materiais autoinstrucionais
impressos ou eletrônicos (como nos cursos por correspondência,
televisão, CDRom dentre outros). Também pode ser estruturado
no formato de EaD virtual ou online, que ocorre por meio de ambientes virtuais de aprendizagem.
O e-learning - electronic learning (aprendizagem eletrônica) é
uma modalidade de educação à distância com suporte exclusivo
em sistemas digitais (internet). Tem sido usado para promover o
treinamento de pessoas e funcionários, com vistas à melhoria dos
processos organizacionais (GARCÍA ARETIO, 2004). Pesquisas
do autor revelam, entretanto, que no e-learning as atividades interativas, colaborativas, de resolução de problemas, de troca de experiências e de informações são bastante reduzidas, o que vem gerando,
segundo o autor, baixa produtividade dos alunos.
Blended learning ou b-learning (aprendizagem eletrônica mesclada), segundo García Aretio (2002) e Belloni (2003), é a ten31

dência de educação do futuro. Nessa modalidade educativa, a IES
convencional pública ou particular pode implementar cursos que se
efetivam em ambientes mistos e de ensino combinado e integrado
entre a educação on-line e a educação à distância. São denominados por alguns como modalidade de EaD bimodal, parcialmente à
distância ou semipresencial com tempos distribuídos em momentos presenciais e à distância e outros formatos eletrônicos (GARCÍA
ARETIO, 2004). Contudo, não se trata de simplesmente “mesclar”,
“misturar” ou “combinar” os formatos de ensino. Trata-se de “integrar,
harmonizar, complementar e conjugar os meios, recursos, tecnologias, atividades, estratégias e técnicas mais apropriadas para satisfazer
cada necessidade concreta de aprendizagem”, na busca do equilíbrio
máximo entre tais variáveis curriculares. Assim, há uma propensão de
se fazer a combinação entre a educação online, a educação à distância
e a educação presencial, o que já é realidade em diferentes IES. Significa dizer que o “futuro da educação superior não será online, mas
em redes entre nós, de informática, salas de aula e o local onde esteja
cada aluno e o professor” (CASTELLS, 2005, p. 487).
Não se pode deixar de considerar como fundamental para a formação de gestores a expansão de ofertas de cursos na modalidade
à distância pelas instituições de Ensino Superior, que instiga o desenvolvimento do processo de educação, pois essa passa a ter suas
peculiaridades, mas revela um próspero campo de estudos. Nessa
perspectiva, a educação à distância vem proporcionando profundas
mudanças às situações pautadas na organização do processo educacional, servindo como alternativa para potencializar e disponibilizar
o conhecimento para um número cada vez maior de indivíduos interessados em aprimorar seu conhecimento, atualizar-se ou capacitar-se. Todavia, na Educação Superior, de modo especial, o movimento
de expansão de cursos de Pós-Graduação vem crescendo em índices
significativos para além da esfera abrangida pela educação presencial.
Esta modalidade de educação vem associada ao desenvolvimento das tecnologias digitais, mediada por novas Tecnologias da
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Informação e da Comunicação. Nesta perspectiva, o Programa Nacional Escola de Gestores da Educação Básica tem como um dos
principais eixos a educação à distância, evidenciando a possibilidade de democratização do conhecimento, consolidando como uma
estratégia de política de formação em serviço para os gestores escolares e um veículo de disseminação dos conteúdos, visando adequar
a escola com papel fundamental nesse processo de democratização.
Adotar propostas criativas e possibilidades de boa gestão escolar
abre espaço para uma participação mais ativa e permanente de todos os atores do processo educacional, o qual, associado à utilização
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) potencializa o processo de construção do conhecimento, de cidadania, bem
como propicia a interação entre os atores do processo educacional,
ampliando ainda as fronteiras espaciais, atingindo interlocutores
extramuros da escola, da cidade e do país (SETTE, 2005).
Segundo Teixeira (2011), é ela que viabiliza o atendimento de
um número significativo de sujeitos em seus locais de trabalho com
um custo razoável. Em seu trabalho de pesquisa, a autora relata que
o Ministério da Educação (MEC) tem interesse na divulgação e uso
da modalidade de ensino à distância e justifica sua posição afirmando
a necessidade de flexibilização na organização e no desenvolvimento
dos cursistas ao longo dos seus estudos, visto que, de acordo com o
MEC, isso fortaleceria a autonomia intelectual e garantiria o acesso
às TIC. Além disto, a autora argumenta que a EaD é uma modalidade que facilita, pelo menos do ponto de vista econômico e da praticidade, os programas de formação inicial e continuada em países com
uma extensão territorial ampla, tal como o Brasil.
A busca pela formação continuada sob a perspectiva de cursos
de pós-graduação à distância merece destaque, pelo fato concreto
de que teremos um contingente cada vez maior de professores que
farão a opção por uma formação vinculada a um curso de pós-graduação lato sensu, algo que não é descontextualizado da realidade da
Educação Básica, que se configura como uma constante e que pa33

rece que “veio para ficar”, impondo às universidades - e em especial
aos Programas de Pós-Graduação de todo o Brasil - o debate acerca
do seu papel social (CANDEIAS, 2013). Além disso, estabelecer
uma análise da formação continuada de professores da Educação
Básica, articulando-a com as Tecnologias de Informação e Comunicação e a Pós-Graduação tem sido o desafio no tempo presente.
A importância da relação entre essas temáticas vem ao encontro
da visão de Mill (2013) que investigou, no banco da CAPES, teses
e dissertações que trazem pontos tangentes ao crescimento no país
sobre a aparição das Tecnologias de Informação e Comunicação. O
autor observou que são poucos os trabalhos acadêmicos que relacionam formação continuada de professores da Educação Básica com
as Tecnologias de Informação e Comunicação e a pós-graduação,
bem como a maioria das iniciativas se restringe a cursos de especialização ou aperfeiçoamento.
O ensino à distância, mediado pelas diferentes tecnologias de
informação e comunicação, vem sendo utilizado como alternativa
para ampliar a oferta de cursos de formação continuada e pós-graduada, em especial nas regiões onde a oferta de alternativas de formação se apresenta ainda insuficiente. No centro desse debate, Mill
(2013) impõe questões que direcionam para a necessidade dessa
articulação. Para este autor, ainda há que se avançar muito nessa
articulação entre um modelo de formação de professores comprometidos com as mudanças educacionais, sob a dinâmica das TIC
dentro da perspectiva da pós-graduação; avanços esses que partem
desde o desenho e a estruturação da matriz curricular do curso, perpassando pelos aspectos estruturais, como o acesso aos computadores e conectividade, dentre outras questões.
Neste sentido, a formação continuada de gestores tem sido amplamente questionada e investigada, embora nos resguardemos de
não pretender esgotar as causas, buscamos destacar que esse recurso
está a serviço do desenvolvimento e aprendizagem de alunos, favo34

recendo, de forma efetiva, a possível democratização do ensino, e
tornando-se por meio desse mecanismo em curso acessível a todos
da escola pública. Nesse horizonte, não basta apenas a construção
de conhecimento, mas também o acesso ao mesmo que, por intermédio da educação à distância, disponibiliza um suporte técnico
em consonância com o contexto didático-metodológico do processo formativo, capaz de criar um posicionamento de protagonista
sobre o trabalho pedagógico necessário às demandas e expectativas
de mudanças na gestão e na escola.
Diante do cenário decorrente da revolução tecnológica, uma das
consequências mais visíveis deste processo foi a incorporação das
Tecnologias da Informação e Comunicação na organização de dados e na intensificação do acesso online que colaboram para impulsionar o desempenho educacional.
Inserida num espaço social onde cresce a necessidade de
interação e participação dos sujeitos para enfrentarem seus
desafios, a agência educativa pode facilitar a conectividade, com
adoção das TIC. A questão não se reduz somente a assimilar as
TIC como ferramenta de ensino e aprendizagem, de pesquisa,
de automação de rotinas ou como provedora de informações
gerenciais. Trata-se de dar suporte e ampliar os canais de
comunicação, quer seja internamente, porque a descentralização
do poder deve promover a integração da equipe escolar, quer seja
externamente, porque a escola precisa compartilhar informações,
estabelecer contatos de todas as espécies, além de ativar uma
rede comunicativa que facilite a interação entre pais, alunos,
professores, etc. (HESSEL, 2004, p. 8).

Essa situação ancora-se na busca da compreensão das relações que
se estabelecem na interação dos componentes educação e tecnologia.
Se levarmos em consideração os eixos temáticos de trabalho e discutidos em cada disciplina do curso de pós-graduação em Gestão
Escolar, todos planejados como meio de possível intervenção na
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realidade escolar, há que se perceber que as TIC têm sido suscitadas
como novas perspectivas para a gestão do processo educativo, com
vistas à promoção de iniciativas que estimulem o envolvimento dos
cursistas e como estratégia de trabalho dos profissionais em EaD.
Significa dizer que a respeito dos profissionais que trabalham nos
estabelecimentos de Ensino Superior e em sintonia com o uso das
TIC, não se pode perder de vista o uso destas para interpretar o
novo e avançar do conteúdo didático-metodológico do processo
formativo a partir da vivência e da experiência de cada aluno em
seu modo de ser e desvendar a realidade escolar.
Neste sentido, a educação à distância vem sendo estimulada como
o meio mais rápido e econômico de responder às exigências legais de
qualificação docente, que, no âmbito das organizações escolares, tem
afirmado princípios e práticas de gestão escolar. Dessas experiências
que integram este grande movimento, Castro (2009) aponta que a
implementação de políticas e programas formativos em gestão visa
fortalecer as capacidades de liderança, de comunicação, de negociação e resolução de problemas, de trabalho em equipe para otimizar as
oportunidades que a autonomia traz para a instituição escolar.
Na primeira década de 2000, surgem cursos, especialmente à
distância, totalmente online ou semipresenciais, dirigidos aos gestores educacionais, realizados nacionalmente em larga escala pelo
Ministério da Educação, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação Anísio Teixeira (MEC/INEP) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), assim como
outros oferecidos por empresas e instituições de ensino superior,
tanto públicas quanto privadas, pois, nesse período, passou a ser
priorizada a gestão eficiente e eficaz como elemento essencial para
a boa qualidade do sistema de ensino e da escola, ou seja, centrava-se na gestão a responsabilidade pela elevação da qualidade do
ensino nas escolas públicas, além da ênfase na gestão democrática como conquista social. Desse processo resultou a proposta final
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do curso de especialização em Gestão Escolar, na modalidade de
ensino à distância, com o objetivo de ampliar as possibilidades de
atuação e formação de gestores escolares mediante a reflexão sobre as questões implicadas na gestão democrática e a apreensão/
construção de processos e procedimentos que favoreçam a prática
da gestão e a efetivação do direito à Educação Básica. Isso exige
transformações radicais no campo da educação, ao passo que é preciso reavaliar teorias e reinventar estratégias e práticas e a escola de
qualidade terá que integrar as novas tecnologias de comunicação de
modo eficiente e crítico, sem perder de vista os ideais humanistas da
modernidade (BELLONI, 1998).
A criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo Decreto n° 5.800, de 8 de junho de 2006, institucionaliza os programas
de formação de professores à distância como política de formação
de professores, com o objetivo de expandir e interiorizar a oferta
de cursos e programas de Educação Superior públicos, à distância,
oferecendo prioritariamente cursos de licenciatura e de formação
inicial e continuada de professores da Educação Básica, cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em
Educação Básica. Por trás destas diretrizes, é necessário que exista
um trabalho pedagógico de auxílio, formação técnica e educacional,
com o intuito não apenas de formar pessoas capacitadas a utilizar
computadores, mas também aptas a questionar, criar e utilizar esse
meio de comunicação como uma forma de participação na sociedade. Estes se traduzem na inovação de processos pedagógicos ao
oportunizar a professores e gestores o acesso a novos conhecimentos de ensino à distância.
Ao capacitar os gestores-cursistas para o uso do ambiente virtual
de aprendizagem, espera-se apoiar a gestão escolar na promoção da
autonomia do sujeito; interação na aprendizagem e construção do
conhecimento que ajude a escola a compreender seu nível atual de
desenvolvimento organizacional. Portanto, o uso e a apropriação das
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tecnologias devem ser utilizados como meio e não como fim; numa
visão redimensionada na relação ação/reflexão/ação constante e ênfase na aplicação prática no trabalho docente, refletindo sua eficácia.
Neste sentido, adotar propostas criativas e possibilidades reais
de se realizar um trabalho em conjunto é de suma importância.
Reforçamos a ideia de que a formação de professores é o primeiro passo para a então realização do projeto renovador, no intuito
de introduzir verdadeiramente uma mudança na escola, bem como
descobrir o seu potencial para proporcionar um novo ambiente para
se questionar e transformar a educação.
As respostas a essa pergunta são muitas e estão longe de serem
unânimes, mas parecem sinalizar uma tendência a se agruparem
em torno da ideia de reflexão constante sobre a prática pedagógica propícia à integração, dos meios técnicos de comunicação e de
informática e aos processos educacionais, uma vez que a reflexão
sobre a própria prática “conduz necessariamente à criação de um
conhecimento específico e ligado à ação, que pode ser adquirido
através do contato com a prática, por se tratar de um conhecimento
tácito, pessoal e não sistemático” (GARCIA, 1992, p. 59-60 apud
BELLONI, p. 6, 1998).
Por se tratar de um processo de profissionalização, a reflexão deve
estar diretamente articulada à ampliação da capacidade de tomada
de decisão e a interpretação da dinâmica social e escolar por parte
do professor. Nesse sentido, o princípio de uma formação que busca
a transformação da realidade social e o debate acerca do seu papel
social está no cerne das políticas formativas - e em especial, dos Programas de Pós-Graduação de todo o Brasil (CANDEIAS, 2013).
É importante ainda considerar o estímulo à criação de cursos de
educação à distância, como iniciativas e programas de formação de
educadores e a preocupação com as condições objetivas de trabalho
a que os docentes envolvidos com educação à distância virtual estão
submetidos. A formação da cidadania, o investimento governamental
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e a busca de parceria revelam-se instrumentos indispensáveis, favorecendo particularmente uma boa formação ou qualificação profissional, visto que ainda é pequeno o número de pessoas que possuem
acesso às atuais tecnologias disponíveis no campo da educação. Atualmente, a educação tem sido amplamente questionada e investigada,
mas com a grande expansão de ofertas de cursos na modalidade à
distância pelas instituições de Ensino Superior, instiga o desenvolvimento do processo de formação de gestores escolares.
A formação continuada passa a ter suas peculiaridades, mas
revela-se um próspero campo de estudos devido à sua importância relacionada ao elo que se estabelece entre o ambiente virtual
e o ambiente escolar, pois almeja possibilitar oportunidades para
ampliação de capacidades como: analisar e resolver problemas, elaborar e desenvolver projetos e atividades na área de gestão com o
suporte das TIC (BRASIL, MEC, 2005).
A experiência na UFV
O envolvimento da Universidade Federal de Viçosa (UFV) no processo de formação continuada em parceria com o MEC/Programa
Nacional Escola de Gestores da Educação Básica Pública pretendeu estabelecer um vínculo dessa instituição com a política de formação do MEC/SEB, possibilitando consolidar-se um processo de
produção de conhecimento que, ao largo da formação dos profissionais da educação do estado, permitirá a construção de um espaço
institucional formador em potencial de seus professores, técnicos
e estudantes. O Programa tem por objetivo básico contribuir com
a formação efetiva de profissionais da escola pública, de modo que
disponham de elementos teórico-práticos que viabilizem uma educação escolar básica com qualidade social. O Compromisso Todos
pela Educação e o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
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dizem respeito à mobilização em torno da melhoria da Educação
Básica no Brasil, contribuindo para a melhoria do IDEB das escolas e dos sistemas de ensino.
Para o desenvolvimento e oferecimento do curso de Pós-Graduação em Gestão Escolar, a equipe multidisciplinar é composta
por tutores, professores efetivos do Departamento de Educação da
UFV, professores temporários e coordenadores, além de suporte
administrativo e tecnológico, capacitados para oferecer um ensino
de qualidade. Sem aprofundarmos a função detalhada de cada um e
para não esgotar o assunto pertinente às competências que a função
exige, tais profissionais guardam como traços gerais a relevância de
atuação em Ead com características diferenciadas e claras quanto
ao papel, pois cada um, em sua especificidade, tem sido um incentivador para os alunos que buscam conhecimento na modalidade de
ensino à distância.
Na EaD, as TIC podem ser adotadas com o objetivo de facilitar
o processo de ensino e aprendizagem, seja para construir o material educativo, seja para estimular a colaboração e interação entre
os participantes de um curso, facilitando a construção coletiva de
conhecimentos. Muitas plataformas e ambientes educativos foram
criados para promover o aprendizado com o uso do computador
conectado à internet. Esses ambientes favorecem o acesso a tecnologias educacionais. Como exemplo de plataformas ou ambientes
de aprendizado, citamos o PVANET (PVA, da expressão Pavilhão
de Aula e net, da internet) e o ambiente virtual de aprendizagem
desenvolvido na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais,
para cursos em modalidade à distância. Esses ambientes permitem
criar, manter e administrar cursos baseados na internet.
A metodologia do curso apoia-se na construção do próprio saber pelos alunos. Eles vivenciam situações dialogadas com vídeos,
Chats, fórum, avaliações online, mural, perguntas e respostas, relatórios e biblioteca virtual, no intuito de responder, questionar e se
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apropriar de novos conhecimentos. Tais recursos estão a serviço do
desenvolvimento e aprendizagem de alunos, favorecendo, de forma
efetiva, a democratização do ensino, e tornando-se, por meio desses
mecanismos, o instrumento necessário à sua formação de forma
acessível a todos que dele participam.
Ao elaborarem e responderem questões sobre determinados temas, os alunos desenvolvem uma atitude crítica frente ao aprendizado e constroem seu próprio conhecimento. Além disso, abordar
diferentes perspectivas de implantação de mudanças na escola e de
experiências construídas pode nos levar a repensar as atividades
práticas de alunos, suas reflexões e seus questionamentos críticos.
A busca para a realização de cursos à distância comprovada pelo
aumento vertiginoso da busca por matrículas no curso Escola de
Gestores da Universidade Federal de Viçosa, nos remete, sem pretendermos sermos audaciosos, a atender a demanda e a qualidade
de cursos na modalidade de ensino à distância. Por isso, pelo sétimo
ano consecutivo, a instituição tem sido contemplada com a renovação de contrato junto ao MEC, fato que tem gerado fluxo contínuo
com a instituição.
Além disso, a cada ano e a cada curso, cresce a demanda de profissionais na área de educação que optam por realizar o curso lato
sensu via essa modalidade de ensino, na medida em que se torna
acessível a todos. Vários são os motivos: a conveniência de estudar em qualquer lugar, a qualquer hora e, às vezes, até a própria
maneira de organizar o tempo são os grandes atrativos para quem
opta por esta modalidade de ensino. Podemos também perceber
que em muitos casos, esses sujeitos interromperam os estudos por
algum motivo, e conseguem retornar por meio do curso à distância.
A cada dia, os cursos à distância estão se tornando mais comuns
para quem busca qualificação e plano de carreira. Nesse panorama,
no curso ofertado em parceria UFV/MEC/Escola de Gestores há
uma demanda em torno de quatrocentos (400) alunos inscritos e
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matriculados, divididos em dez turmas, para que possam ter melhor
proveito e acompanhamento.
A facilidade que essas perspectivas engendram para o trabalho
acadêmico e para os gestores-cursistas permite alcançar metas que
antes pareciam impossíveis. Tais iniciativas sugerem um processo
de construção de um novo paradigma nos projetos educativos na
sociedade brasileira, em que se traz para o centro das discussões
acadêmicas a questão da formação e da qualificação destes profissionais da educação, o potencial de comunicação, pedagógico e
interativo que eles vêm promovendo nas possibilidades de socialização e aprendizagens, visto que a atuação do gestor no contexto
escolar consiste num espaço de mobilização, organização e envolvimento nos processos educacionais que, por sua participação ativa e
competente, promovem a realização de seus objetivos.
No que concerne particularmente à modalidade EaD nesse Programa, vale salientar que ela assume um papel importante,
sendo talvez uma condição indispensável para sua realização, pois
viabiliza o atendimento de um número significativo de sujeitos em
seus locais de trabalho com um custo razoável. Em seu trabalho
de pesquisa, Teixeira (2011) relata que o Ministério da Educação
(MEC) tem interesse na divulgação e no uso da modalidade e justifica sua posição afirmando a necessidade de uma flexibilização na
organização e no desenvolvimento dos cursistas ao longo dos seus
estudos, visto que, de acordo com o MEC, isso fortaleceria a autonomia intelectual e garantiria acesso às TIC. Além disto, a autora
argumenta que a EaD é uma modalidade que facilita, pelo menos
do ponto de vista econômico e da praticidade, os programas de formação inicial e continuada em países como o Brasil.
Estes aspectos integram a proposta de estrutura inicialmente
planejada para apoio. Se levarmos em consideração os suportes do
Programa e dos cursos de modalidade de ensino à distância que utilizam de tecnologias digitais, poderíamos pensar que a maior mudan42

ça desejada na educação deverá estar associada à forma como esses
recursos educacionais serão projetados, desenvolvidos, gerenciados e
integrados para serem disponibilizados e apropriados pelos cursistas.
Nesse sentido, a formação de gestores escolares passa a ser uma
necessidade e um desafio para os sistemas de ensino. É comum,
em programas de capacitação, ouvir-se algum participante expressar que “na prática, a teoria é outra”. Tal entendimento, na visão
de Lück (2000), se explica justamente pelo caráter teorizante, conteudista e livresco dos programas de formação, sem o cuidado de
evidenciar, por meio de situações que sejam simuladas, por dramatizações, ou estudos de caso e outros exercícios, a aplicação e a
expressão na realidade, das concepções teóricas tratadas.
Buscando reverter esse quadro, são tecidas proposições de atividades no curso para se repensar o compromisso que os gestores-cursistas têm com o exercício de sua profissão. Dentro desta perspectiva, é possível buscar os elementos que estariam “constituindo”,
tais como suas atribuições, tensões, desafios e problematizações
para definição de diretrizes pedagógicas e dar amplo conhecimento
ao que vem ocorrendo na Educação Básica. Por fim, acompanhar,
estimular e provocar tensões e promover sua revisão periódica tem
sido o diferencial mínimo para a realização do curso e para a efetivação de uma formação significativa e transformadora da educação
por parte dos gestores-cursistas.
O processo de formação continuada pressupõe o exercício da
reflexão para o desenvolvimento profissional. Para isso, é fundamental criar oportunidades de estudo solidamente fundamentadas
e criticamente situadas. Deve proporcionar o aprofundamento da
compreensão sobre a realidade escolar, a transformação das práticas
pedagógicas e das condições de trabalho, bem como a consolidação
da identidade do profissional da educação. Ao mesmo tempo, deve
consolidar uma compreensão da escola como espaço formativo, na
perspectiva de construir, no cotidiano da escola, momentos, espa43

ços e processos em que professores e demais sujeitos da educação
desenvolvam práticas de formação articuladas à prática educativa.
Considerações Finais
Este texto aponta para o fato de que, com o crescimento de cursos
à distância no país, a Escola de Gestores da Universidade Federal
de Viçosa vem determinando qualitativamente o horizonte de desenvolvimento profissional e adequada formação continuada para
aqueles que buscam aprimorar sua formação profissional.
A proposta das referidas políticas de formação continuada por
meio da educação à distância em capacitar os diretores escolares
demonstra a conscientização da importância de formar um profissional crítico do trabalho escolar, gerenciador do desenvolvimento
de um planejamento participativo e coletivo, possibilitando a constante reflexão sobre as responsabilidades de uma escola comprometida com a real aprendizagem de seus alunos e de efetivação da
gestão democrática.
Desse modo, conduzir a instituição de Ensino Superior que
promova a participação de todos os atores envolvidos no processo
formativo, para que assim ocorra a busca pela melhoria do processo educacional de forma democrática requer auxiliá-la a relacionar
o exercício didático de realização das atividades com as situações
concretas da sua prática pedagógica, de modo a aperfeiçoar continuamente a mesma, tendo na base da gestão acadêmica o uso da
EaD e a oportunidade de uma variedade de atividades de aprendizagens inovadoras.
O desafio no tempo presente é a capacitação para saber usá-las
e a destreza que se adquire com a prática. É fato notório que a EaD
tem recebido muitas críticas, o que nos instiga a indagar sobre o
que se manifesta e o que se propõe em ações educativas em relação
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ao uso e à apropriação das Tecnologias de Informação e da Comunicação no espaço escolar. E é em torno desta questão e em razão
dela que se constituiu o caminho que buscamos sondar e perceber,
para que possamos conhecer a atuação dos cursistas, os desejos, as
angústias, os anseios e suas concepções mediante as ações propostas
que devem contemplar nas estruturas internas na escola, conhecimentos pertinentes adquiridos durante a realização do curso no
âmbito da Escola de Gestores.
A identificação da necessidade de preparar gestores escolares
em exercício devido à sua importante tarefa exercida na Educação
Básica nos impulsionou a estabelecer a missão e os objetivos tanto
da política de formação continuada que propõe o acesso a todos,
quanto das ações da coordenação do curso junto ao MEC para a
inserção de professores na realização do curso, por acreditar que
estes poderão ser futuros gestores da Educação Básica.
Por fim, temos o compromisso transparente e ético de pôr em
questão os significados da formação e dos contextos que a gestam,
que ora mostram a possibilidade para ação dos cursistas, que ora
rompem com as contradições que a educação dela emana. E a partir
disso, interessa ressaltar que a forma de organização institucional
das políticas de formação continuada tem trazido marcas positivas
e tem possibilitado a busca por aprofundar a discussão e a reflexão
sobre o grau de efetividade desta qualificação profissional de gestores escolares em Programas de EaD.
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A FORMAÇÃO DE EDUCADORES
E DE PROFESSORES EM PORTUGAL:
DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS
À DECLARAÇÃO DE BOLONHA1

Helder Henriques
Amélia de Jesus Marchão

Introdução
A formação de educadores e de professores é uma das áreas sensíveis de qualquer sistema educativo. Há uma tendência reformista
sobre esta parte do sistema educativo, na medida em que possibilita
a circulação e a apropriação de ideias e ideais junto das gerações
mais novas em processo de formação. De acordo com Godinho
(1974), o êxito de qualquer processo reformista no ensino “depende
primacialmente da formação dos quadros docentes” (p. 39). Não
foi diferente quando se despoletou o golpe militar (25 de abril de
1974) que levaria ao fim do regime ditatorial do Estado Novo em
Portugal. A Revolução de 25 de Abril de 1974 possibilitou a transformação e a abertura de Portugal ao mundo e a modificações significativas no sistema educativo, em particular no âmbito da formação de professores e de educadores.

Na redação deste texto, os autores adotaram a grafia do Português do
Brasil.

1
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Este ponto de partida leva-nos a colocar uma questão muito
objetiva que serve de elemento norteador deste capítulo: Passados
quarenta e três anos da eclosão da Revolução de 25 de abril de
1974, que caminhos foram percorridos em Portugal no que diz respeito à formação de educadores e de professores? Que fases podemos identificar neste processo? Quais os aspetos mais relevantes?
Com o objetivo de tentar construir uma resposta possível, entre outras, focamos o nosso olhar numa realidade concreta que nos
possibilita, de um modo mais claro, a discussão e a análise: a Escola
do Magistério Primário de Portalegre que, na década de 1980, da
centúria passada, deu lugar à Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre.
Ancoramos este capítulo a um conjunto de autores ligados à formação de educadores e de professores que têm vindo a pensar sobre os processos de mudança neste âmbito (FERNANDES, 1977;
STOER, 1986; GOMES, 1986; SOUTA, 1995; CARDONA,
1997; MOGARRO, 2001; TEODORO, 2003; HENRIQUES,
2012; PINTASSILGO, 2014; FOLQUE et al., 2016 entre outros).
O corpus documental em uso é constituído por dois núcleos: 1)
testemunhos/memórias de protagonistas, estudos de época e registos de arquivo do Instituto Politécnico de Portalegre e, 2) legislação
sobre educação e especificamente sobre a formação de educadores
e de professores entre 1974 e o momento atual. Do ponto de vista
metodológico, optamos por uma abordagem de natureza qualitativa, com recurso à análise documental, em que procuramos articular
elementos teóricos com uma matriz dialogante entre uma realidade
local concreta (de Portalegre - Portugal) e a legislação nacional.
Defendemos que a Revolução de 25 de abril de 1974 criou e permitiu a afirmação de uma nova cultura institucional e pedagógica,
decorrente dos ventos da democratização do país, onde se passou a
exigir outros conhecimentos, competências e atitudes no âmbito da
educação e que, com a adesão de Portugal à Comunidade Econômica
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Europeia, surgiram novas transformações no domínio da educação e
particularmente na formação de professores e educadores.

A revolução de abril e a educação em Portugal:
formar educadores e professores
A Revolução de 25 de Abril de 1974 contribuiu para a emergência
de um novo modelo social e político que assentou em princípios
e valores diferentes daqueles que o Estado Novo tinha defendido
até aí. A sociedade portuguesa afirmava a necessidade de construir
uma consciência voltada para as questões da cidadania, de tornar-se mais aberta e menos conservadora e, sobretudo, democrática.
Assumia-se a vontade de percorrer novos caminhos e construir um
cidadão capaz de comungar dos valores da liberdade e da igualdade.
Este desígnio colocou a educação como elemento instrumental no
processo de construção de uma sociedade democrática, pluralista,
com sentido de justiça social e de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres (HENRIQUES & MARCHÃO, 2014).
O processo de democratização da sociedade portuguesa transformou a educação num campo de discussões, lutas e tensões onde se
cruzaram interesses diversificados e muitas vezes se discutiram modelos políticos e econômicos diversos para o futuro do País. Este foi
um tempo de forte mobilização popular, dado que durante quase cinquenta anos os portugueses viveram sob a capa de uma ditadura em
que, do ponto de vista político, não havia lugar para a troca de ideias
e discussão das mesmas. Teodoro (2003) afirma que a educação:
para além de um aceso palco de lutas políticas, tornou-se um
campo privilegiado de legitimação da nova situação democrática,
apostada em mostrar, e não apenas ao nível do discurso político,
uma radical mudança face às anteriores políticas obscurantistas
do Estado Novo. […] cedo se caminhou para a tentativa de
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formular um programa que, no campo da educação, respondesse
ao propósito, então largamente consensual ao nível do discurso
político, de construir uma sociedade a caminho do socialismo
(TEODORO, 2003, p. 134).

Rapidamente a escola se tornou num espaço privilegiado de mudança, onde se reuniam as estruturas sindicais, os estudantes e os professores com o objetivo de discutir os caminhos a seguir por um país
ávido de liberdade(s). Como afirma Pintassilgo (2007), “o discurso
pedagógico do período revolucionário foi muito marcado – como,
provavelmente, em todas as revoluções da modernidade – por uma
espécie de mitologia do novo” (p. 63). De acordo com os discursos
da época, caberia à escola um papel central na construção de uma
sociedade livre, democrática e de um homem adequado à nova situação política.
Stoer (1986) realça a importância deste tempo quando afirma
que as próprias instituições escolares tiveram o seu processo de democratização. Defende que, numa primeira fase, criou-se um sentimento favorável de mudança, mas que, com o passar do tempo,
instalou-se a confusão nas escolas evidenciando-se, por exemplo, algumas contradições entre o espírito do momento e as “experimentações políticas e “pedagógicas” (descontroladas)” contribuindo, assim,
para a constituição da escola como “campos de batalha política e
ideológica” (p. 142) de várias fações.
A transição entre regimes políticos obrigou a alterações nas
concepções educativas (FERNANDES, 1977). A “Revolução dos
Cravos” e as décadas seguintes não constituíram uma exceção. Procurou-se agir junto daqueles que poderiam transmitir novos valores
e princípios enquadrados com o novo regime político que então se
procurava instituir: a democracia. Este sentido de mudança implicou
o afastamento face a um passado próximo, particularmente no que se
refere ao modelo de formação de professores.
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No interior deste quadro de tensão, propomos focar-nos na formação de educadores e de professores em Portugal. O texto subsequente divide-se em duas partes que, sumariamente, retratam a
primeira fase de um caminho diretamente relacionado com a formação de professores para o ensino primário (hoje designado 1.º
ciclo do Ensino Básico) e com a formação de educadores de infância, cujo objetivo maior era a construção de um cidadão pleno.
Para ilustrar o processo relacionado com a formação de professores,
recuperamos a memória de um dos protagonistas que viveu este
tempo de mudança numa instituição de formação de professores da
cidade de Portalegre - Portugal.
Mário Freire, primeiro diretor da Escola do Magistério Primário de Portalegre depois da Revolução de Abril (1974-1976), afirma
que, naquele tempo, às escolas de formação de professores estava
reservado um papel central na construção de uma nova mentalidade em Portugal para que, depois, “ela se repercutisse nas novas
gerações que eles iriam ensinar” (2010, p. 15). Sustenta mesmo que:
ambicionava-se que o professor do ensino primário fosse, junto
das populações, principalmente as do meio rural, um elemento
transformador daquela sociedade acanhada, analfabeta, supersticiosa e sem horizontes que, então, dominava o nosso Portugal,
principalmente o do interior (FREIRE, 2010, p. 15).

Freire (2010) reforça o argumento anterior, quando refere a importância das alterações propostas nas práticas pedagógicas associadas
tradicionalmente à formação de professores. Era necessário alterar
o modelo de ensino baseado na memorização para um modelo que
permitisse às crianças despertarem para a criatividade, para a participação e para a cidadania. O exemplo da Escola do Magistério Primário de Portalegre, sob a direção de Mário Freire, evidencia bem
este processo. Afirma o autor (FREIRE, 2010) que a democratização haveria de fazer-se por duas vias: 1) a via dos procedimentos
didáticos; e, 2) a via da orgânica escolar.
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Quanto aos procedimentos didáticos associados à formação de
professores, optou-se, naquela escola, por favorecer a autonomia dos
estudantes/futuros professores, acabando “com todo um dirigismo
no ensino que fazia dos alunos elementos dependentes de apontamentos, de sebentas e da cabeça do professor” (FREIRE, 2010, p.
33). Para o efeito, valorizou-se a diminuição de aulas expositivas;
o diálogo aberto dentro e fora das aulas; as práticas pedagógicas
informais; os trabalhos em grupo; as sessões plenárias na turma e/
ou na escola; o aproveitamento dos tempos não letivos para atendimento personalizado dos alunos; e, ainda, realizaram-se sessões
de esclarecimento político (FREIRE, 2010). Procurou-se, deste
modo, democratizar a Escola do Magistério Primário de Portalegre
que evidenciou uma preocupação na articulação com o meio local
através de diferentes atividades de contato, em que a observação e
a dinamização cultural assumiam protagonismo. A este propósito,
Mogarro (2010) destaca que:
A organização destas actividades de contacto contemplava a
preparação e a sensibilização (na escola), depois a fase de contacto directo com as realidades locais (e acções de intervenção
junto das populações), com a imersão na realidade social das
comunidades, seguida de reuniões (em seminário, na escola)
para se reflectir e divulgar as experiências de cada grupo. Era um
imperativo revolucionário para o futuro professor efectuar um
esforço de reflexão sobre a realidade do meio em que poderia
vir a desempenhar a sua actividade profissional (MOGARRO,
2010, p. 33).

Deste modo, o aluno-mestre (futuro professor) moldava-se a uma
nova forma de interpretar a educação e esperava-se que pudesse replicá-la quando estivesse no seu contexto profissional, promovendo
o progresso de Portugal e do novo regime democrático.
Relativamente ao modelo de gestão escolar, optou-se, depois de
ouvidos os alunos e os professores, pela criação de várias comissões,
a saber: a Comissão de apoio à direção; o Conselho Pedagógico; o
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Conselho de Biblioteca; o Conselho Coordenador; e os Conselhos
de Turma. Muitos destes órgãos acabaram por não funcionar, todavia a sua criação tornou-se inevitável naquele tempo, dada a sede
de participação de todos os intervenientes. Como defende Stoer
(1986), a preocupação desta época era envolver ao máximo todos os
atores das instituições escolares. O autor reforça esta ideia quando
afirma que “a gestão democrática dos primeiros tempos” era mais
do que um apelo à democracia representativa nas escolas: era um
apelo à democracia direta” (STOER, 1986, p. 140). Este processo
permitiu a emergência de algumas contradições, nomeadamente
entre a ideia de igualdade e as hierarquias (representantes de uma
determinada soberania) existentes nas instituições escolares que
eram colocadas em causa, uma vez que as associavam a estruturas
decorrentes do regime ditatorial anterior.
As estruturas ministeriais participaram ativamente neste processo através de diferentes formas. Uma dessas formas, no caso da
formação de professores, passou pela produção de guias de apoio
para a formação dos novos professores nas escolas do magistério.
Foi o caso do guia de “Formação de Professores do Ensino Primário” (1976) que se encontrava dividido em quatro partes (acrescidas
de uma reflexão final) e que referia:
1. Aprendizagem - valorizou-se a espontaneidade e a aprendizagem “natural”, assim como a curiosidade e os estímulos que o
meio local podia oferecer;
2. Fases da escolaridade - Assumiu-se a criança, nas diferentes
fases da escolaridade, como um ser individual, ativo e com características próprias;
3. A organização do trabalho na escola - favoreceram-se a
mudança na organização do espaço escolar e apresentaram-se
soluções e opções da disposição das mesas em sala de aula ou,
ainda, apoio no processo de planificação que devia ser seguido
pelos professores;
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4. Meio físico e social - valorizou-se a função estruturante
do meio físico e social no desenvolvimento da criança como
elemento portador de conhecimentos que deviam passar a ser
valorizados pelo professor (PORTUGAL, MEIC,1976, p. 8).

Os pressupostos anteriores confirmam aquilo que Mário Freire procurou desenvolver na Escola do Magistério Primário de Portalegre
no âmbito da formação de novos professores. Ambas as fontes assinalam a utilização de modelos de pedagogia ativa, centrados na
criança, apontando a reorganização do espaço escolar como mecanismo de valorização da própria criança, ou a importância da relação da
escola com o meio ou da criança com os saberes locais e tradicionais.
As Escolas do Magistério Primário sofreram alterações do ponto
de vista curricular ao longo da década de 1970 (MOGARRO, 2001).
A título de exemplo, foram suprimidas as disciplinas de Organização
e Administração da Nação; Educação Feminina e Educação Moral
(MOGARRO, 2010). No decorrer das diferentes reformas curriculares (4) implementadas, foram reforçadas as atividades de contato e
a formação científica, com particular destaque para as áreas de Português, das Ciências Naturais e das Ciências Sociais.
Na década de 1980, as Escolas do Magistério Primário passaram a
formar também educadores de infância, embora sem grande expressão
nacional. Esta década caracterizou-se pelo início do processo gradual de
substituição das Escolas do Magistério Primário pelas Escolas Superiores de Educação, integradas nos institutos politécnicos (HENRIQUES,
MARCHÃO & MOURATO, 2015), nas quais se passou a poder frequentar cursos de nível superior, valorizando as atividades profissionais
de professor do ensino primário e de educador de infância, dado que a
revolução de 25 de Abril também trouxe novos desígnios para a educação de infância em Portugal.
Neste contexto, iniciou-se um debate na sociedade portuguesa
que assumiu a educação pré-escolar como um eixo que deveria ser
valorizado no novo quadro político português, nomeadamente no
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que respeita à implantação do princípio da igualdade de oportunidades (GOMES, 1986, p. 118). Na verdade, a própria Constituição
da República Portuguesa (1976) atribuiu a responsabilidade ao Estado de “criar um sistema público de educação pré-escolar” (art. 74).
Gomes (1986) afirma que, neste período, em relação à formação
de educadoras de infância2, “o saldo é muito negativo” (p. 127). Esta
afirmação prende-se com o fato de se terem “destruído” várias instituições que assumiam a formação de educadores de infância antes
da Revolução dos Cravos e de não ter sido criada nenhuma escola
particular ou oficial em substituição (até 1977). Todavia, não devemos deixar de assinalar a relevância de dois diplomas legais que muito contribuíram para a construção de uma imagem “profissional” da
educação de infância em Portugal nas décadas de 1970 e 1980.
No final da década de 1970 foi publicado o Estatuto dos Jardins
de Infância da Rede Pública (Decreto-Lei n.º 542/79), em que se
afirmava que os educadores de infância do sistema público de educação pré-escolar deveriam estar habilitados com a aprovação num
curso oficial de educadores de infância, com duração não inferior a
três anos, neles incluído o estágio de prática pedagógica (Art. 45.º 1). No mesmo sentido, também podiam desenvolver a atividade de
educador de infância na rede pública aqueles que fossem diplomados por escolas particulares de formação de educadores de infância
com diplomas anteriores ao momento revolucionário.
Nesta década, ainda em 1979, foi publicado o Estatuto das Escolas Normais de Educadores de Infância (Decreto-Lei 519-R2/79
de 29 de dezembro), cujo objetivo principal era:
A definição de regras concretas que salvaguardem o trabalho
do pessoal docente e lhe confiram os direitos de que gozam os
professores dos restantes níveis de ensino. [...] A possibilidade
Usado no feminino, dado que em Portugal o número de educadores do
sexo masculino foi/é residual.
2
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de se porem em execução determinados princípios e orientações
pedagógicas que possam, eventualmente, vir a revelar-se úteis
como ponto de referência e de reflexão para as futuras escolas
superiores de educação. […] o presente diploma concede
uma relativa autonomia pedagógica às escolas normais de
educadores de infância, facultando-lhes a existência de órgão
adequado à inovação e criatividade pedagógica, e, por outro
lado, autonomizando-as das escolas do magistério primário,
procura conferir-lhes individualidade própria, como se
impunha (DECRETO-LEI 519-R2/79, p. 1).

Este diploma assegurava que passavam a funcionar como escolas
normais de educadores de infância as escolas de Coimbra, Viana do
Castelo (criadas em 1973) e as escolas de Viseu e Guarda (criadas
em 1977 e 1978). Estas instituições tinham como objetivo principal
“assegurar a preparação profissional inicial dos educadores de infância e colaborar na atualização dessa preparação” (art.1.º). No mesmo
sentido, a formação inicial devia almejar os seguintes objetivos:
a) Sensibilizar o futuro educador de infância para as diversas
variáveis que contribuem para o desenvolvimento global da
criança;
b) Possibilitar ao futuro educador de infância as condições que
permitam a compreensão da integração educador-criança-meio;
c) Suscitar no futuro educador de infância uma acção pedagógica
reflectida e renovada (DECRETO-LEI 519-R2/79 de 29 de
dezembro, p. 2).

O cumprimento dos objetivos anteriores podia ser alcançado através
de uma formação que passava por “informação científica”; “formação psicopedagógica” e “observação, reflexão e práticas pedagógicas”
(Art. 3.º). Cabia ainda às escolas normais de educação de infância
promover: a) inovação curricular; b) experiências pedagógicas no domínio dos programas, dos métodos, das relações com a família e com
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a comunidade; c) outros tipos de atendimento à criança e à família,
de acordo com as características e necessidades do respectivo meio
sociocultural e familiar; d) despistagem de crianças revelando deficiências, inadaptações ou precocidades e sugestões de encaminhamento; e) articulação com o ensino primário; f ) projetos de natureza
pedagógica que lhes fossem determinados ou encomendados.
O plano de estudos previsto para o curso de educadores de infância tinha a duração de três anos e centrava-se na prática pedagógica “entendida na sua dimensão relacional, procurando-se, pois,
que, para além do saber e do saber fazer, o ser e o estar [fossem] realidades fundamentais na formação” (art.10-1). Além disso, a centralidade da prática pedagógica era de tal ordem que se afirma que
tudo irradiava da prática pedagógica e nela convergia. Observe-se o
plano de estudos na Tabela 1.
Como é perceptível, a Prática Pedagógica assumia um conjunto
de horas muito significativo. Aliás, o 3.º ano do curso de educadores
de infância estava reservado à prática/estágio nos contextos educativos. Importa referir que este plano de estudos podia ser alterado
de acordo com interesses próprios das instituições, não devendo, no
entanto, desvirtuá-lo.
Por fim, o documento que constituiu uma referência para a educação em Portugal foi produzido em meados da década de 1980 e
publicado em 1986: a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE,
Lei n.º 46/86). Este diploma afirma a importância da Educação
Pré-Escolar no sistema educativo português. A partir deste momento iniciou-se um caminho renovado para a formação de professores e educadores de infância em Portugal. Este foi o tempo da
utopia e, simultaneamente, do confronto com a realidade.
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Tabela 1
Plano de estudos para o curso de educadores de infância em 1979.

ÁREAS

Informação
científica

Expressão
e concretização

DISCIPLINAS

1.°

2.º

Psicologia

70

70

Pedagogia

70

70

Antropologia cultural e
sociologia

65

65

Saúde

50

40

Educação Física

65

65

Expressão musical

70

60

Expressão plástica

65

65

Língua portuguesa

35

35

Literatura infantil

35

35

Matemática

50

50

Ciências da natureza

50

50

Expressão dramática e
movimento

30

30

180

230

Observação
e prática
pedagógicas

3.º

810

Fonte: Decreto-Lei 519-R2/79 de 29 de dezembro.

A formação de educadores e de professores:
da LBSE (1986) ao processo de Bolonha
Em 1986, os cursos de formação de professores primários3 e de
educadores de infância passaram a ser da responsabilidade de Escolas Superiores de Educação públicas e privadas integradas no
Que passam a ser designados de professores do 1.º ciclo do Ensino
Básico em 1986, com a publicação da LBSE.
3
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Ensino Superior Politécnico e de algumas Universidades. Este fato,
representativo de uma ruptura com a anterior realidade legal e formativa, circunstanciou-se, segundo Souta (1995), em três diferenças
principais: (I) a formação de nível superior, tal qual para os restantes professores, (II) a extinção das Escolas do Magistério Primário
e das Escolas Normais de Educadores de Infância, bem como (III)
a intervenção das Universidades na formação de educadores e de
professores do Ensino Primário (1.º ciclo do Ensino Básico).
Cardona (1997) salienta que o projeto das Escolas Superiores
de Educação foi possível devido a financiamentos do Banco Mundial e foi um longo e complexo processo, em que os cursos de formação de educadores e de professores primários “passaram a funcionar de forma diferenciada e o Ministério definiu apenas linhas
gerais de orientação em relação aos planos de estudo dos cursos,
sendo determinada a autonomia das escolas na sua definição” (p.
96). A publicação da Portaria n.º 352/86, em 8/7/1986, estabeleceu
a criação dos cursos de formação inicial com duração de três anos,
conferindo o grau de bacharel, e orientando de modo muito geral
a organização e administração dos cursos, de forma a não por em
causa a autonomia das instituições, bem como a própria LBSE, que
viria a ser publicada meses mais tarde, em 14 de outubro de 1986.
A Portaria n.º 352/86 determinava que, no caso dos cursos de
educadores de infância, a carga horária total das disciplinas, seminários e atividades estabelecidas nos planos de estudos se situasse entre
2.250 e 2.500 horas e que o curso deveria integrar obrigatoriamente
componentes de prática pedagógica (de 22,5% a 27,5%) e de formação em ciências da educação (de 20% a 25%, não incluindo nesta
percentagem metodologias específicas). No caso dos professores primários, as disciplinas, os seminários e as atividades do plano de estudos deveriam também situar-se entre 2.250 e 2.500 horas e incluir a
prática pedagógica (20% a 25%) e as ciências da educação (de 15%
a 20%, não incluindo nesta percentagem metodologias específicas).
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Definia-se também, para qualquer um dos cursos, que a prática
pedagógica constituía uma base de aprofundamento da formação
nos seus diferentes componentes e que devia potenciar o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício dos diferentes
aspetos que integram a função docente, concretizando-se no curso
em atividades diferenciadas e em períodos de duração e responsabilidade progressiva e de modo integrado (ao contrário do que
acontecia nas universidades na formação de professores para ouros
níveis de ensino).
Se até então o Ministério da Educação apoiava a formação inicial
destes profissionais, a partir daqui esse apoio esvaziava-se, dada a autonomia dos estabelecimentos de ensino superior que a ministravam.
Como refere a autora antes citada, “contrariamente ao que se passava
em relação aos antigos cursos, em que o plano de estudos e os programas eram definidos em nível nacional, as Escolas Superiores de
Educação passam a definir os seus próprios planos de estudo autonomamente” (CARDONA, 1997, p. 96). Cumpridas as percentagens
determinadas para cada um dos componentes de formação, as instituições de ensino superior dotavam os cursos de conteúdo científico e
pedagógico em função da sua autonomia, ou seja, os cursos deixaram
de ter um referencial comum no território nacional.
No ano de 1988, o Ministério da Educação fez publicar a Portaria n.º 336/88, em 28/5/1988, que regulamentava as atividades de
prática pedagógica dos cursos das Escolas Superiores de Educação,
definindo normas para o estabelecimento de protocolos com as instituições/escolas de acolhimento onde os alunos realizavam os seus
estágios; e em 1989 foi publicado o Decreto-Lei n.º 344/89, de
11/10/1989, que definia o regime jurídico da formação, bem como
definia o perfil dos educadores e dos professores do ensino não superior, determinando algumas pequenas alterações relativamente às
linhas gerais de orientação dos cursos de formação inicial.

62

Nesta matéria, o Decreto-Lei n.º 344/89 estabelecia que os
componentes de formação a contemplar nos cursos de formação de
professores eram: (I) formação pessoal, social e cultural; (II) preparação científica, tecnológica, técnica ou artística na especialidade; e
(III) formação pedagógica-didática. Acrescentava ainda que a formação (inicial e contínua) devia: (I) garantir a integração científica
e pedagógica do componente teórico e prático e promover a aprendizagem das diferentes funções adequadas à exigência da carreira
docente; (II) ser flexível e assim permitir a reconversão e mobilidade dos docentes; (III) assentar em práticas pedagógicas afins das
que os educadores e os professores vierem a utilizar no exercício da
sua função docente; (IV) favorecer práticas de análise crítica, de
investigação e inovação pedagógica e de envolvimento construtivo
com o meio; e (V) preparar para o campo da educação especial.
Neste articulado legal, e sobre os cursos de educadores de infância e de professores do 1.º ciclo, definia-se ainda que o componente
pedagógico-didático, em que se incluíam as didáticas específicas dos
conteúdos a lecionar, deveria adquirir maior relevo e que o conjunto
desse componente com o componente de prática pedagógica deveria manter um equilíbrio com o componente de formação cultural e
científica, não devendo ultrapassar 60% da carga horária total.
Souta (1995) e Cardona (1997), entre muitos outros autores,
consideram que o ano de 1986, em que se inicia o funcionamento dos cursos nas Escolas Superiores de Educação e é publicada
a LBSE, foi determinante e marcou o início de uma nova fase na
formação de educadores e de professores, que em 19974 sofreu outro impulso determinado por alteração/reformulação à LBSE, determinando que a formação inicial de educadores e de professores
se continuasse a fazer nas mesmas instituições de ensino superior,
O ano de 1997 é também o ano em que surgem em Portugal as
primeiras Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar.
4
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passando, no entanto, a ser de quatro anos e a conferir o grau de
licenciado. Esta alteração corporizou-se através da Lei n.º 115/97
de 19 de setembro, e consagrou o grau de licenciado para todos os
educadores e professores, independentemente do exercício no ensino básico ou no ensino secundário. Segundo Vasconcelos (2009),
esta alteração colocou Portugal “num dos patamares mais avançados da Europa em termos de exigência académica para o exercício
da função profissional neste nível educativo [educação de infância e
1.º ciclo do ensino básico]” (p. 26).
Esta alteração provocou a mudança dos planos de estudo dos
dois cursos de formação inicial, no respeito pela autonomia das
instituições de ensino superior, e a legislação emanada pelo então
Ministério da Educação. Porém, não alterou o modelo de formação generalista, já antes seguido para os educadores de infância e
para os professores do 1.º ciclo do ensino básico, que se traduzia
(e ainda hoje traduz) numa exigência formativa elevada, dado que
as funções desses profissionais são difíceis de operacionalizar, “pois
[…] não se esgotam […] em transmitir um saber mais ou menos
estandardizado, mas têm um sentido mais amplo e diversificado e,
fundamentalmente, centrado no processo de ensinar e de aprender”
(MARCHÃO, 2012, p. 103).
No entanto, como reconhece Mesquita (2007), esta alteração
manifesta-se “na valorização do perfil de competências que estes
profissionais devem desenvolver, revelando-se como necessária uma
formação mais exigente, para o exercício de uma profissão complexa e importante” (p. 43), bem como em melhores salários e reconhecimento em carreira única de todos os educadores e professores do
ensino não superior.
Paralelamente, o governo português publicou o Decreto-Lei n.º
255/98, de 11 de agosto, que determinou a todos os educadores de
infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico habilitados com
o grau de bacharel ou equivalente para prosseguimento de estudos
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o acesso a cursos de complemento de formação, que lhe haveriam
de conferir o grau de licenciado.
Situados ainda nesse ano de 1998, em 17 de setembro, através
do Decreto-Lei n.º 290/98 foi criado o Instituto Nacional de Acreditação da Formação de Professores (INAFOP), competindo-lhe,
nos termos de legislação própria, desenvolver o sistema de acreditação de cursos superiores que qualificassem para a docência, no
sentido da garantia da qualidade desses cursos.
À data, esta estrutura foi vista como inovadora e o INAFOP
passou a reconhecer os cursos superiores para a docência (o que
até então era feito pelo Ministério da Educação), não só nos seus
aspetos administrativos ou de cumprimento de requisitos legais,
mas também da apreciação da qualidade do respectivo projeto de
formação, dos recursos humanos e materiais disponibilizados e dos
processos seguidos e resultados alcançados.
O processo de acreditação dos cursos de formação inicial de
educadores e de professores do 1.º ciclo pelo INAFOP, através dos
padrões de qualidade identificados e publicados na Deliberação n.º
1488/2000, apontava para uma estrutura organizativa em função
dos seguintes componentes: (I) formação cultural, social e ética (15
ECTS5); (II) formação nas áreas de docência e didáticas específicas
(105 ECTS); (III) formação educacional geral (35 ECTS); (IV) e
iniciação à prática profissional (50 ECTS). Esta estrutura contemplava, deste modo, uma convergência com o sistema europeu de
transferência de créditos.
Tomando como referência a Escola Superior de Educação6 do
Instituto Politécnico de Portalegre (ESECS-IPP), que sucedeu à
ECTS - Sistema Europeu de Transferência de Créditos Acadêmicos.
6
A Escola, hoje designada Escola Superior de Educação e Ciências Sociais,
entrou em funcionamento em 1985, constituindo-se na primeira instituição
de ensino superior a funcionar no distrito de Portalegre – Portugal.
5
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Escola do Magistério Primário de Portalegre, e sobre a organização
e funcionamento destes cursos, encontramos expresso nos dossiês
de acreditação ao INAFOP que a estrutura conceitual e lógica dos
projetos formativos privilegiavam, nesse tempo, uma lógica conceitual entre a natureza das diversas disciplinas e componentes que
compunham o plano de estudos, acentuando vertentes formativas
de transformação pessoal e início da construção da identidade profissional dos futuros docentes (MARCHÃO et al., 2002). Também,
no dossiê de acreditação da licenciatura em Educação de Infância
(MARCHÃO et al., 2002), se regista a particular importância da
existência de momentos de iniciação à prática profissional, estágio e
alguns seminários integrados ao longo do curso que se caracterizavam pela sua natureza construtivista em que se afirmavam dimensões de natureza ecológica e predominantemente reflexivas. Como
é dito, “longe da lógica disciplinar, mas tentando uma necessária
articulação com as diferentes disciplinas do curso, este é o espaço
privilegiado de conhecimento da profissão e de exercício tutelado
da docência” (MARCHÃO et al., 2002).
Nos dossiês de acreditação dos cursos, destacava-se uma preocupação particular dos planos de estudo da ESECS-IPP que se
traduzia na organização de “seminários” de socialização e de trabalho conjunto entre os dois cursos e nos quais eram discutidas
problemáticas transversais à educação pré-escolar e ao 1.º ciclo do
Ensino Básico.
Ainda na regência do INAFOP foram publicados os Decretos-Lei n.º 240/2001 e n.º 241/2001, de 3 de agosto, que definiram,
respectivamente, o Perfil geral de Desempenho do Educador de Infância e dos Professores do Ensino Básico e Secundário e os Perfis
Específicos de Desempenho Profissional do Educador de Infância
e do Professor do 1.º ciclo do Ensino Básico. “A conjugação entre
o perfil geral e os perfis específicos devem servir de referência à organização da formação inicial [dos educadores e dos professores do
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1.º ciclo], bem como deveriam servir para a acreditação dos cursos
de formação inicial” (MARCHÃO, 2012, p. 99).
Nestes perfis, que desde a sua publicação têm vindo a servir de
referência7 para a organização da formação inicial (embora sem
carácter de obrigatoriedade), encontramos competências comuns,
transversais e necessárias ao exercício da docência em diferentes
contextos e, em termos gerais evidenciam quatro dimensões: (I)
profissional, social e ética; (II) desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem; (III) participação na escola de relação com a comunidade; (IV) e desenvolvimento profissional ao longo da vida.
Por seu lado, os perfis específicos centram-se na ação docente a
desenvolver, estruturando-se em dimensões como a concepção e o
desenvolvimento do currículo e a integração curricular.
Na resenha que instituímos neste texto, identifica-se também
o Decreto-Lei n.º 74/2006 que expressava a adaptação dos cursos
de formação de educadores e de professores do ensino básico aos
compromissos da Declaração de Bolonha, que Portugal havia subscrito em 1999. No mesmo ano foi criada, através do Decreto-Lei
n.º 369/2007, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES) que desde 2010 passou a avaliar e acreditar os
cursos de ensino superior, incluindo os de formação de educadores
e de professores. À semelhança do INAFOP, entretanto extinto, a
A3ES avalia o cumprimento dos requisitos legais na formação de
professores, bem como a qualidade no seu funcionamento.
A aplicação da Declaração de Bolonha trouxe a Portugal uma
nova política e lógica de formação dos profissionais que temos
vindo a mencionar. Entre outros aspectos, assistimos a uma nova
estrutura nos cursos de formação inicial, organizando-se estes em
dois ciclos de estudos sequentes e obrigatórios – uma licenciatura
Conjuntamente com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar vigentes.

7
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como base e um mestrado profissionalizante que confere a profissionalização. Esta estrutura institui que o grau de mestre seja hoje
a condição para adquirir a formação que dá acesso à profissão docente, passando a mesma a reger-se pelo Decreto-Lei n.º 43/2007,
que aprovou o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundários.
No preâmbulo desse Decreto-Lei lia-se a justificação política
para enformar este novo ciclo na formação de educadores e de professores, argumentando-se que essa alteração era fruto de esforço
de elevação do nível de qualificação do corpo docente, visando o
reforço da qualidade da sua preparação e de valorização do seu estatuto socioprofissional.
Todavia, embora a formação de professores corresponda agora
ao nível de mestrado, não se pode concluir que o tempo dedicado à formação pedagógico-didática e de contato com as situações
profissionais tenha aumentado. Por outro lado, foram introduzidas
diretrizes que voltaram a contribuir para a divisão entre educadores
de infância e professores de diferentes níveis de ensino. Exemplo
disso é o que é expresso neste diploma legal que define as regras
para a organização dos cursos de formação inicial de professores
(MOURAZ, LEITE & FERNANDES, 2012, p. 192).
Foi (e continua a ser) muito criticada, por exemplo, a duração
dos cursos, pois para exercer a profissão de educador de infância ou
de professor do 1.º ciclo do Ensino Básico, ou seja, para adquirirem
a habilitação profissional para a docência, os candidatos a educador e a professor precisavam concluir uma licenciatura (3 anos) em
Educação Básica e um mestrado profissionalizante em Ensino (de
um ano - no caso da Educação Pré-escolar ou do 1.º ciclo do Ensino Básico - ou de um ano e meio se quisessem adquirir um curso
combinado, novidade neste diploma legal - educador e professor do
1.º ciclo do Ensino Básico ou professor do 1.º ciclo e do 2.º ciclo
do Ensino Básico).
68

A aplicação das diretrizes legais deste diploma trouxe grandes
desafios à formação de educadores e de professores e pretendia
acentuar a dimensão do conhecimento disciplinar, da fundamentação da prática de ensino na investigação e da iniciação à prática profissional, embora na prática não representasse o aumento de
ECTS em alguns dos componentes formativos, nomeadamente na
prática pedagógica/estágio e, ao mesmo tempo remetesse para uma
aproximação tardia e variável aos contextos reais de prática, comprometendo a qualidade da formação.
A estrutura dos cursos de licenciatura em Educação Básica integrava, num total de 180 ECTS, o componente de formação educacional geral (de 15 a 20 créditos); o componente de Didáticas específicas (de 15 a 20 créditos); o componente de Iniciação à prática
profissional (de 15 a 20 créditos); e o componente de Formação na
área de docência (de 120 a 135 créditos). A estrutura dos mestrados
que conferiam habilitação para a docência em educação pré-escolar
e para a docência no 1.º ciclo do Ensino Básico8 num total de 60
ECTS, integravam o componente de formação educacional geral
(de 5 a 10 créditos); o componente de Didáticas específicas (de 15
a 20 créditos); e o componente de prática de ensino supervisionada
(de 30 a 35 créditos).
O grau de mestre, à luz desde diploma legal, passou a ser conferido aos que obtivessem o número de créditos fixados para o
ciclo de estudos de mestrado através da aprovação em todas as
unidades curriculares constantes dos planos de estudo e da aprovação, num ato público de defesa, de relatório de prática de ensino
supervisionada.
O diploma legal introduziu a nova designação de Iniciação à
Prática Profissional, em vez de Prática Pedagógica, o que, segundo
Cardona (2005), foi revelador de uma mudança conceitual, pers8

Não referimos, neste texto, os mestrados “combinados”.
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pectivada nos anos 80, e que se traduzia na preocupação em conceber o desempenho dos docentes de modo mais amplo, incluindo a
dimensão institucional e política da sua intervenção.
Craveiro (2016) aponta, de modo muito particular sobre os cursos de formação para a profissão de educador de infância, que esta
estrutura contém muitas fragilidades, e que elas se vão refletir, nomeadamente, na construção da profissionalidade destes docentes.
O Decreto-Lei n.º 43/2007 veio a ser substituído pelo Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, que atualmente rege a formação de educadores e de professores. Este decreto apresenta algumas
alterações à estrutura e organização dos cursos, nomeadamente no
que diz respeito à duração dos mestrados que conferem a profissionalização e aos seus componentes.
Assim, a habilitação para a docência continua a fazer-se através
de uma licenciatura em Educação Básica com 180 ECTS e de um
mestrado sequente com a duração de um ano e meio (90 ECTS)
para o caso dos educadores de infância (Mestrado em Educação
Pré-escolar) ou para o caso dos professores do 1.º ciclo do Ensino
Básico (Mestrado em Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico) ou de
mestrado combinado com a duração de dois anos (120 ECTS mestrado em Educação Pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico e
mestrado em Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico e Ensino do 2.º
ciclo do Ensino Básico em áreas disciplinares identificadas).
Os componentes de formação indicados para a formação de
educadores e de professores diferem de acordo com a tabela n.º 2,
na página seguinte.
Aos componentes anteriores é ainda acrescentado o componente de formação na área cultural, social e ética e as metodologias de
investigação educacional, entendidas como transversais, e sem que
seja indicado o seu peso específico, mas determinando que os seus
conteúdos sejam distribuídos pelos restantes componentes.
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As condições de ingresso nestes mestrados são definidas pelo
mesmo Decreto-Lei (antes definidas pelo Decreto-Lei 43/2007) e
são muito específicas e particulares, considerando-se a necessidade
de os candidatos possuírem uma licenciatura em Educação Básica
e de realizarem uma prova de verificação das suas competências ao
nível do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do domínio
das regras essenciais da argumentação lógica e crítica.
A habilitação para a docência é assim adquirida pela conclusão
de um destes mestrados, o que inclui a aprovação em ato público
de defesa de um relatório da unidade curricular do curso, relativa à
prática de ensino supervisionada.
Estamos, na atualidade, sob a vigência deste Decreto-Lei, e na
ESESC-IPP a dinamização destes cursos decorre de uma tentativa
contínua de responder aos desafios legais que, como relatamos, se
têm sequenciado a um ritmo acelerado; e em busca de uma qualidade contínua, convivendo com a emergência nacional de críticas
sobre este modelo de formação de educadores e de professores, que
foi “imposto” às instituições de ensino superior que formam educadores e professores do 1.º ciclo do Ensino Básico (alterações que
não foram resultado de qualquer avaliação consistente), sentindo
como pouco relevantes, (ou até prejudiciais quando se trata da formação de educadores de infância) em termos formativos as alterações operacionalizadas sobre a anterior legislação.
Craveiro (2016), Folque et al. (2016), entre outros autores, sustentam críticas ao atual modo formativo, nomeadamente no caso das
habilitações para o exercício na educação pré-escolar, dado que, segundo as autoras, a atual legislação não expressa o quadro pedagógico
da educação das crianças até aos seis anos de idade, acentuando, pelo
contrário, a formação marcadamente disciplinar:
a) contrariando o caráter holístico da aprendizagem na educação de infância; b) um relativo afastamento da formação
académica dos contextos da prática docente, deslocando os
71

estágios para o final da formação; c) uma manifesta insuficiência da formação educacional geral que engloba os contributos da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história
da educação, da filosofia, da ética deontológica, do currículo,
da organização e administração escolar, etc. (FOLQUE et al,
2016, p. 27).

Craveiro (2016) confirma estas críticas e vinca o pouco peso atribuído à prática de ensino supervisionada que, no caso dos educadores
de infância, acaba por despromover a formação para a docência com
as crianças dos zero aos três anos, focando-se mais na educação de
crianças dos três aos seis anos. Afirma a autora:
Considera-se também que este facto, agravado por um número insuficiente de horas de estágio, condicionado pelo
número reduzido créditos ECTS (European Credit Transfer
and Accumulation System) atribuídos, em legislação, à componente de Prática de Ensino Supervisionada, não fortalece
a experiência profissional desejada, nem reforça o amadurecimento das competências práticas necessárias para o estudante enfrentar com segurança a transição para a vida ativa
(CRAVEIRO, 2016, p. 36).

No caso da formação destes profissionais, se destaca outra crítica,
que diz respeito ao pouco peso do componente de formação na área
cultural, social e ética e da investigação educacional, dado que a sua
profissão é uma profissão de relação com as crianças, com as famílias
e com a comunidade (CRAVEIRO, 2016).
A formação de educadores e de professores será sempre um
campo inacabado em “busca de perfeição”, e em Portugal tem sofrido alterações significativas nos últimos anos.
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Tabela 2
ECTS e componentes de formação
dos atuais mestrados profissionalizantes
Mestrado em Educação Préescolar/componentes de
formação (90 ECTS)

Mestrado em Ensino do 1.º ciclo
do Ensino Básico/componentes
de formação (90 ECTS)

a) Área de docência: mínimo de 6;
b) Área educacional geral: mínimo
de 6;
c) Didáticas específicas: mínimo
de 24;
d) Prática de ensino
supervisionada: mínimo de 39.

a) Área de docência: mínimo
de 18;
b) Área educacional geral:
mínimo de 6;
c) Didáticas específicas: mínimo
de 21;
d) Prática de ensino
supervisionada: mínimo de 32.

Mestrado em Ensino do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, e
de Português e História e
Geografia de Portugal no 2.º
Mestrado em Educação PréCiclo do Ensino Básico;
Escolar e 1.º Ciclo do Ensino
Básico/componentes de formação Mestrado em Ensino do 1.º
(120 ECTS)
Ciclo do Ensino Básico e de
Matemática e Ciências Naturais
no 2.º Ciclo do Ensino Básico/
componentes de formação (120
ECTS)
a) Área de docência: mínimo de
18;
b) Área educacional geral: mínimo
de 6;
c) Didáticas específicas: mínimo
de 36;
d) Prática de ensino
supervisionada: mínimo de 48.

a) Área de docência: mínimo
de 27;
b) Área educacional geral:
mínimo de 6;
c) Didáticas específicas: mínimo
de 30;
d) Prática de ensino
supervisionada: mínimo de 48.

Fonte: Decreto-Lei n.º 79/2014.
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Considerações finais
A formação de educadores e de professores será sempre um campo
inacabado em “busca de perfeição”, e em Portugal tem sofrido alterações significativas nos últimos anos.
A formação de professores e educadores, como tivemos oportunidade de evidenciar, sofreu várias alterações ao longo destes quarenta
anos. Verificamos a existência de, pelo menos, três fases gerais: uma
primeira fase, associada ao período subsequente à Revolução de 25
de abril de 1974; uma segunda fase, que pode balizar-se com a entrada em vigor da LBSE (1986) e, por fim, uma terceira fase, com a
implementação da Declaração de Bolonha em Portugal e das suas
implicações neste âmbito.
No que respeita à primeira fase, acreditou-se que poderia construir-se uma nova sociedade, com novos princípios; e essa transformação passava necessariamente pelo sistema educativo. Tal como
afirma Pintassilgo (2014):
O ambicioso projeto de construir uma sociedade nova,
uma escola nova, um homem novo estava presente nos
discursos de muitos dos atores. Neles conviviam, de forma
aparentemente paradoxal, tanto a crença messiânica
na transformação operada pelo momento mágico
representado pelo 25 de Abril como a convicção de que
se tornava necessário investir nessa construção do novo,
designadamente por via da transformação da educação,
parte integrante de uma assumida «revolução cultural».
Outro dos traços característicos das concepções então
prevalecentes era a íntima relação estabelecida entre os
registros pedagógico e político-ideológico. A tese de que
a política é transversal, estando presente em todos os
domínios da vida social foi assumida sem complexos. A
escola, nesta perspectiva, não era nem poderia ser neutra.
Ela deveria contribuir para a construção de uma sociedade
socialista (PINTASSILGO, 2014, p. 15).
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A relação entre a política e a educação tornara-se “conveniente”, dada
a importância de transformar as mentalidades e construir uma sociedade mais justa, igual e despida de preconceitos. Estas ideias
tiveram reflexos no nível das reformas curriculares propostas nas
décadas de setenta e oitenta do século XX.
Constata-se, a partir de meados da década de oitenta, uma segunda fase em que há uma substituição no que respeita à formação
de professores das antigas escolas do magistério para as escolas superiores de educação. Neste contexto, assumiu-se um novo sentido
de profissionalização relacionado com a atividade de professor e
educador. As escolas superiores de educação passaram a atribuir os
graus acadêmicos de bacharel e, mais tarde, licenciado, permitindo
uma valorização, ao longo da década de 90, da profissão de professor, mas sobretudo da profissão de educador. Do ponto de vista
pedagógico, estas instituições e algumas universidades passaram a
ter autonomia para decidir sobre os planos de estudo que deveriam
oferecer aos candidatos a professor ou educador.
Por fim, a terceira fase encontra-se associada a um movimento de europeização da educação e, em particular, da formação de
professores instituída com a declaração de Bolonha. Este processo
obrigou as instituições a reverem os planos de estudo e todo o processo de habilitação para a docência. Hoje mesmo, este processo revela fragilidades que as instituições têm tentado resolver no campo
pedagógico, científico e até organizacional, sendo esta uma época
de reflexões críticas sobre os desafios a que a formação é capaz de
responder ou os desafios a que esta não é capaz de responder.
No decorrer destes quarenta e três anos, continuamos a defender
teimosamente a ideia da importância da formação de professores e
educadores num contexto que parece desvalorizar crescentemente
estas atividades profissionais.
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A PRÁXIS DOCENTE À LUZ
DOS PRESSUPOSTOS DO PENSAMENTO COMPLEXO:
UM ESTUDO COM PROFESSORES DO BRASIL E DA ESPANHA

Marília Andrade Torales Campos
Jocilene Gordiano Lima Tomaz Pereira

Introdução
A gradual aceitação, nos espaços acadêmicos, dos pressupostos do
Pensamento Complexo, proposto por Edgar Morin em 1978, deve-se, dentre outras questões, à atenção concedida às particularidades
da sua inter-relação com a universalidade. Conjecturamos que as particularidades, as singularidades, as idiossincrasias não só estão presentes, ou fazem parte, ou intercruzam-se mutuamente constituindo
o universal, mas podem ser maiores do que esse e revelar-se mais
complexo. Isso porque, nessa perspectiva, um fato, um evento, um
conhecimento, tanto pode mudar de significação no decorrer da sua
ocorrência, da sua especificação, tomando matizes diferentes, segundo o olhar, o contexto e o valor cultural de que está investido, como
pode desencadear e gerar outros fatos, outros eventos e outros acontecimentos mais intricados e maiores do que os que o originaram.
Nas palavras de Morin, Ciurana & Motta (2003, p. 44): “[...] a
complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, interações,
retroações, determinações, acasos que constituem nosso mundo
fenomênico”. Definem ainda que essa complexidade se constitui
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“[...] o aspecto perturbador da perplexidade, da desordem, da ambiguidade, da incerteza” (MORIN, CIURANA & MOTTA, 2003,
p. 44). Assim, as relações que os seres humanos estabelecem à sua
volta emaranham-se em dinâmicas, múltiplas e complexas redes societárias que se entrecruzam e se retro-reorganizam, criando outros
vieses, outras nuances de um fato, de um fenômeno, de um objeto
que jamais será o mesmo, pois está em constante movimento, quase
sempre não retilíneo de organização/ reorganização/ caos/ ordem/
desordem/ reorganização.
Essa profusão de conexões envolve simultaneamente, dentre
outros, aspectos cognitivo-sócio-afetivo-culturais que conduzem a
múltiplas realidades coletivas e/ou individuais, cooperativas ou não
compartilhadas, conscientes ou inconscientes, inovadoras ou conservadoras, observáveis ou inobserváveis. Ocorre assim porque, no
âmago das tramas das relações humanas, existem elementos que
ainda se encontram inacessíveis à consciência, os quais ainda não
conseguimos captar em sua essência, em sua complexidade.
Nesse artigo, o nosso objetivo não é analisar o Pensamento Complexo em si mesmo, considerando-o como abordagem teórica sobre
as complexas multirrelações do ser humano com o meio que o cerca.
No entanto, o Pensamento Complexo é, para nós, nesse contexto,
uma ocasião para (res)significar dados à luz dos seus pressupostos,
coletados no Brasil e na Espanha e que sustentaram uma análise sobre a práxis docente e suas implicações.
Circunscrita em uma abordagem de pesquisa qualitativa que
“[...] aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações
humanas, um lado não perceptível e não captável em equações,
médias e estatísticas” (MINAYO, 1994 apud ARAÚJO e BIZZO,
2005, p. 3), a pesquisa1 envolveu quatro sujeitos (professores da
Para informações mais detalhadas sobre a pesquisa, ver TORALES
(2006).
1
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Educação Básica, sendo dois de do Brasil e dois da Espanha). O
objetivo, à época, foi reconstruir a trajetória de vida dos sujeitos, arranjando e contextualizando os dados alcançados através das entrevistas
em profundidade2, convertendo-os em histórias de vida.
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas,
fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair
desse convívio os significados visíveis e latentes que somente
são perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio,
o autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito,
com perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de pesquisa (CHIZZOTTI,
2003, p. 221).

Os relatos autobiográficos constituíram a base empírica através da
qual se criou a possibilidade de analisar o processo de decisão pedagógica, tendo como referência a práxis das quatro professoras de
Educação Infantil frente a uma demanda socioambiental específica.
Esse novo olhar, que propomos aqui, para dados já analisados,
implica em conceber, na perspectiva da complexidade, que os dados
em si mesmo não são - ou nem sempre são - apreendidos em sua
complexidade, mas, dependendo da perspectiva, da matriz teórica,
do problema da pesquisa, do recorte metodológico, poderão revelar
diferenciadas análises, permitindo colocar distintas questões.
Assim, nesse artigo, submetemos os dados a um processo que
aqui estamos denominando de “porejamento metodológico”, utilizando essencialmente como crivo os sete saberes necessários à educaA entrevista é uma técnica de pesquisa amplamente utilizada em diversos contextos, já que permite alcançar vários propósitos. Neste estudo,
a opção pela entrevista se fundamentou na intenção e na necessidade de
coletar dados que permitissem uma interpretação qualitativa das informações, assim a entrevista em profundidade se apresentou como a mais
adequada para alcançar os objetivos desta pesquisa.
2
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ção do futuro propostos por Morin (2000), a saber: (I) as cegueiras
do conhecimento; o erro e a ilusão; (II) os princípios do conhecimento pertinente; (III) ensinar a condição humana; (IV) ensinar
a identidade terrena; (V) enfrentar as incertezas; (VI) ensinar a
compreensão; (VII) a ética do gênero humano.
Há sete saberes “fundamentais” que a educação do futuro
deveria tratar em toda sociedade e em toda cultura, sem
exclusividade nem rejeição, segundo modelos e regras próprias
a cada sociedade e a cada cultura (MORIN, 2000, p. 13).

Esse processo de “porejamento” constitui-se essencialmente em
adentrar em cada um dos sete saberes no intercruzamento dos
relatos coletados durante as entrevistas com os sujeitos, permitindo que, ao passo em que relatamos os dados, explicitamos a sua
fundamentação. Vale ressaltar que a semiestrutura das entrevistas
se constituiu no marco guia dos relatos realizados. Assim sendo,
adotamos como base as três grandes temáticas a seguir: experiências profissionais, aqui entendidas como as vivências no universo
do trabalho docente; experiências pessoais, caracterizadas como as
vivências no âmbito familiar e/outros espaços externos à escola; e as
referências práticas e teóricas, como as construídas no universo da
formação profissional.
Essas três categorias, entendidas como dimensões de um cenário
do qual se pretende apreender como uma rede de significados que se
articulam na conjuntura de vida dos sujeitos; como um feixe de processos estruturantes, complexos e dinâmicos. Significados esses que estão
inscritos em um campo de implicações políticas, éticas e ideológicas
que configuram os traços identitários de cada um dos investigados.
Com isso, objetiva-se focalizar o amálgama de interações que
ocorrem entre as diversas nuances do contexto, visto sob a perspectiva de um caleidoscópio, em que a interação e intersecção das par84

tes determinam a composição do objeto. Assim, esta confluência das
distintas dimensões na identidade das docentes pesquisadas aporta
importantes indicativos, delineando novas vertentes e possibilidades
de compreensão de seus sentidos e decisões existenciais, a partir de
uma perspectiva sócio-biográfica e não somente sócio-profissional.
Através de três sessões para aplicação do protocolo de entrevista
e outros encontros para revisão do material transcrito, constituímos
o corpus empírico da pesquisa. Dentro de cada um dos assuntos
tratados nas entrevistas, incluímos subtemas sugeridos para comentários amplos e livres, como por exemplo, uma explanação sobre a
infância ou adolescência.
Pesquisar em Educação, sob a perspectiva ecossistêmica, significa assumir princípios e pressupostos teóricos importantes
e significativos, tais como: complexidade, subjetividade, intersubjetividade, incerteza, interatividade, mudança, auto-organização, emergência, inter e transdisciplinaridade, causalidade
circular, multidimensionalidade, pressupostos estes que passaremos a descrever no próximo item. Tais princípios, com suas
implicações ontológicas, epistemológicas e metodológicas, nos
levam a conceber a metodologia de pesquisa como estratégia de
ação, como caminho que se vai construindo ao mesmo tempo
em que se constrói o conhecimento (MORIN, CIURANA &
MOTTA, 2003, p. 72).

A reconstrução dos relatos biográficos foi feita a partir de uma disposição dos dados em etapas e segmentos cronológicos, que permitissem a interpretação dos concernentes itinerários vitais, a partir da
apreensão das palavras do sujeito e convertendo-as em um documento conexo e estruturado. Assim, as histórias de vida de cada professora foram descritas através de uma narrativa intencionalmente
organizada, destacando os fatos e discursos mais significativos para
a investigação e coerentes não só com a conjuntura histórica das docentes, mas também com os postulados do Pensamento Complexo.
85

Cada uma das professoras significou de forma singular seu próprio percurso vital, de tal modo que cada história de vida foi abordada desde a perspectiva da complexidade subjetiva de um conjunto de fatos e razões, isto é, buscamos entender, de forma integral, os
episódios pontuais de cada sujeito dentro de seu contexto. Ademais,
outras informações sobre o entorno social, cultural, político e histórico foram incorporadas às narrativas, como forma de enriquecer e
esclarecer a complexa trama de informações e acontecimentos contados ao longo das entrevistas.
As experiências vitais de cada sujeito obedecem a um conjunto
de experiências condicionadas ao contexto e às eleições pessoais de
cada indivíduo, compondo um conjunto de acasos, azares e definições, significados e subjetivados por cada um. Esta confluência de
dimensões na identidade das docentes pesquisadas aporta importantes indicativos, delineando novas vertentes e possibilidades de
compreensão de seus sentidos e decisões existenciais.
Ressignificando os dados
As experiências vividas desde os primeiros anos escolares até a escolha da profissão e formação profissional constituem-se no principal enfoque dos depoimentos colhidos, nos quais se ressaltam
duas dimensões do percurso do sujeito como estudante, ou seja,
suas experiências durante o processo de formação profissional e seu
percurso acadêmico no período pré-escolha profissional.
É importante destacar que, ao serem inicialmente evocadas as experiências vivenciadas em seu ciclo de formação, os sujeitos narram
conquistas, dificuldades, realizações, medos, alegrias, frustações, tateios
e buscas, evidenciando que toda construção do conhecimento está também envolta de erros e ilusão, visto que “[...] todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar
o problema de dupla face do erro e da ilusão” (MORIN, 2000, p. 19).
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O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo
externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções
e reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados pelos sentidos. Daí resultam, sabemos bem,
os inúmeros erros de percepção que nos vêm de nosso sentido
mais confiável, o da visão. Ao erro de percepção acrescenta-se
o erro intelectual. O conhecimento, sob forma de palavra, de
ideia, de teoria, é o fruto de uma tradução/reconstrução por
meio da linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está
sujeito ao erro (MORIN, 2000 p. 20).

Analisando o teor das respostas das professoras sobre sua formação inicial, podem ser identificados três tipos de posturas. Na primeira, observa-se uma ênfase nos aspectos positivos da formação,
tanto no que se refere às contribuições aportadas à prática docente
como aos referenciais teóricos proporcionados aos estudantes. Na
segunda postura adotada, percebe-se uma desconsideração ou um
não-reconhecimento das contribuições da formação inicial, pois
há afirmativas que apontam que a formação inicial foi pouco útil
para o desempenho das suas funções como professora. Já na terceira
postura, construída a partir de um discurso mais matizado e que
considera diversos aspectos de análise, encontram-se argumentos
que justificam de forma positiva a realização do curso, assim como
outros aspectos que propõem uma crítica à formação recebida.
Essas fases acadêmicas, abordadas de acordo com a sucessão de
fatos e reflexões expressadas pelas professoras desde os primeiros
anos escolares, assim como o processo de alfabetização ocorrido na
escola ou na família, compõem não só o cenário de infância, adolescência e maturidade das investigadas, mas constituem-se em fatores
importantes de sua “condição humana no cosmos” (MORIN, 2000).
Nessa perspectiva, é importante considerar que as experiências
familiares e com os grupos de convivência aportam uma série de
experiências vividas e fundamentadas nos saberes implícitos na prática que ora se revela motivadora, ora limitadora de sua formação.
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Nesse sentido, destacando as ideias e interpretações de cada sujeito,
encontram-se pistas sobre sua forma de compreender e subjetivar
a si mesmo, aos outros e ao mundo, estruturando sua identidade e
definindo o sentido de suas ações.
Este olhar sobre a práxis das professoras concerne a compreensão
da relação subjetiva que se estabelece entre as causas e a consequência. Ou seja, permite relacionar múltiplos fatores que influem ou
determinam certas práticas pessoais ou pedagógicas, já que “compreender os saberes dos professores é compreender [...] sua evolução,
suas transformações e sedimentações sucessivas ao longo da história
de vida e da carreira, história e carreira essas que remetem a várias
camadas de socialização e recomeços” (TARDIF, 2002, p. 106).
Nesse sentido, tomam relevância os saberes da experiência na
constituição dos saberes dos professores, porquanto conferem certezas à prática e servem de parâmetros críticos na análise das estratégias de ensino utilizadas, assim como na análise das “[...] ações
como a dominação, a socialização, a confraternização, a rotinização,
o estímulo moral etc. [...]” (WOODS, 1977, p. 32), muitas vezes
utilizadas pelos docentes num esforço de conduzir o ambiente de
ensino e aprendizagem.
Em consequência desses saberes construídos na prática do ofício
profissional, estrutura-se a possibilidade de crítica aos modelos profissionais observados ao longo do percurso acadêmico e da formação
profissional inicial, como forma de reconstrução da própria identidade docente. Portanto, “[...] assumir essa postura implica tomar os
conhecimentos dos docentes na sua perspectiva situacional, isto é,
seus conhecimentos postos em ação, relatados a partir de critérios de
seleção definidos pelo próprio depoente [...]” (BORGES, 2002, p.
51), na busca da relação entre os referencias teóricos e as aplicações
práticas em um determinado tempo e espaço. Além disso:
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Nossos sistemas de ideias (teorias, doutrinas, ideologias) estão
não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e
ilusões neles inscritos. Está na lógica organizadora de qualquer
sistema de ideias resistir à informação que não lhe convém ou
que não pode assimilar (MORIN, 2000, p. 22).

No entanto, os dados coletados nesse estudo revelam que os condicionantes externos como a pressão social, as políticas educativas,
as relações hierárquicas nas escolas, as circunstâncias da comunidade
educativa, dentre outros fatores, influenciam nos níveis de motivação,
nas escolhas feitas pelos professores, nas (des)continuidades pedagógicas, nas ações, nas reflexões, na sua formação continuada e nas suas
relações inter e intrapessoais no ambiente escolar e fora dele.
As quatro professoras afirmaram também que têm inquietude
em relação ao seu trabalho ao mesmo tempo em que expressaram
possuir habilidades de buscar alternativas capazes de solucionar suas
necessidades pedagógicas. Esses depoimentos corroboram com os
postulados do Pensamento Complexo de que as polaridades pessoais, os antagonismos sociais e as diversidades culturais compõem a
essência da constituição humana.
O ser humano é complexo e traz em si, de modo bipolarizado,
caracteres antagonistas [...] o homem da racionalidade é também o da afetividade, do mito e do delírio (demens). O homem
do trabalho é também o homem do jogo (ludens). O homem
empírico é também o homem imaginário (imaginarius). O homem da economia é também o do consumismo (consumans)
(MORIN, 2000, p. 58).

Por outro lado, as narrativas realizadas pelas professoras evidenciaram que o caráter repressivo da escola muitas vezes se constitui
em experiências pouco agradáveis no conjunto das lembranças de
infância ou adolescência - como, por exemplo, as atitudes severas
e punitivas que muitos professores adotavam, os conteúdos frag89

mentados, desconexos e descontextualizados, as discussões teóricas
distantes da prática - evidenciam que na educação escolar urge a
necessidade de se considerar os princípios do conhecimento pertinente, propostos pelo pensamento complexo. Na escola “[...] existe
um problema capital, sempre ignorado, que é o da necessidade de
promover o conhecimento capaz de apreender problemas globais e
fundamentais para neles inserir os conhecimentos parciais e locais”
(MORIN, 2000, p. 14).
É importante destacar ainda, em relação a esses padrões de escolarização, as estratégias de segregação de gênero e o processo de
socialização das mulheres para assumir determinados papéis sociais,
no que o magistério aparecia como prolongamento do papel materno. O fato de todas as professoras entrevistadas serem mulheres
e o magistério ter se constituído (ainda agora) em uma profissão
predominantemente feminina supõe a existência de algumas razões
de caráter sócio-histórico-cultural que poderiam justificar essa situação (SU, 1992; PAJAK; BLASÉ, 1989), já que as quatro mulheres que participam desta investigação justificaram que tomaram
sua decisão profissional por entenderem que a profissão docente se
caracterizava - e ainda se caracteriza - por ser predominantemente
feminina e feminilizada.
A visão que as professoras adotam sobre sua própria profissão
é resultado das suas próprias experiências, da análise de uma série
de indicadores que lhes permitem formar sua opinião sobre o status que ocupa sua profissão no contexto social, das diversas formas
multidimensionais das trocas, cooperativas ou concorrenciais, que
travam com seus pares nem sempre regadas pela ética, pela compreensão ou pela comunicação dialógica, como revelaram alguns
relatos das entrevistadas.
A compreensão é a um só tempo meio e fim da comunicação humana. Entretanto, a educação para a compreensão está
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ausente do ensino. O planeta necessita, em todos os sentidos,
de compreensão mútua. Considerando a importância da educação para a compreensão, em todos os níveis educativos e em
todas as idades, o desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. Esta deve ser a obra para a educação
do futuro (MORIN, 2000, p. 104).

Os depoimentos das quatro professoras também assinalam situações de revolta, indisciplina, carência afetiva e comportamentos
diferenciados que caracterizam cada grupo de alunos de forma distinta, e criam constante necessidade de adaptação das estratégias
pedagógicas das docentes. Nesses contextos, assim como em outros,
também são vivenciadas situações de violências: brigas, ameaças veladas ou explícitas, dentre outras. As reações diante dessas situações,
de um lado levam-nas a criar e recriar a partir do contexto em que
atuam, e de outro, levam-nas à paralisação, confusão pedagógica e
indecisão metodológica.
Sobre essa questão Morin (2000, p. 17), afirma: “[...] a ética não
poderia ser ensinada por meio de lições de moral. Deve formar-se
nas mentes com base na consciência de que o humano é, ao mesmo
tempo, indivíduo, parte da sociedade, parte da espécie”. E, nesse
sentido, a educação escolar deverá se preocupar em desenvolver estratégias, ações voltadas para todos os sujeitos envolvidos no processo educativo que proporcione oportunidade de desenvolvimento
da consciência social e planetária, de autonomias individuais, de
respeito às diferentes culturas, de acatamento às diversidades, de
compreensão mútua.
O ser humano é a um só tempo físico, biológico, psíquico,
cultural, social, histórico. Esta unidade complexa da natureza humana é totalmente desintegrada na educação por meio
das disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que
significa ser humano. É preciso restaurá-la, de modo que cada
um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e consci91

ência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua
identidade comum a todos os outros humanos. Desse modo,
a condição humana deveria ser o objeto essencial de todo o
ensino (MORIN, 2000, p. 58).

Vale ressaltar que, durante o processo de ensino e aprendizagem,
tanto professores como alunos efetivam suas aprendizagens. Em
ambas as situações de aprendizagem, os sujeitos efetivam ações socializadoras que permitem a transmissão da cultura e dos conhecimentos, visando à ação e intervenção no contexto escolar. Na base
do trabalho dos docentes está sua capacidade de negociação e cooperação com os outros atores com quem atuam, mesmo considerando que os professores, de acordo com suas atribuições, possam lançar mão de sua autoridade para obter alguns comportamentos dos
alunos, o que caracterizaria certa assimetria de poderes na relação.
Outro aspecto que os professores abordam sobre suas experiências
profissionais é a falta de continuidade em relação às aprendizagens
efetivadas pelos alunos. Essa constatação lhes provoca um sentimento de frustração, já que consideram que seu esforço em desenvolver
um bom trabalho não é reconhecido. Como já vínhamos apontando,
a docência supõe uma dinâmica retroalimentativa, portanto esse sentimento de desaproveitamento de seu esforço pode gerar um processo de desmotivação ou de estímulo negativo sobre o trabalho.
Verifica-se, com isso, a coerência da proposta dos sete saberes necessários à educação do futuro, de Morin (2000), que postula que a
escola precisa “[...] ensinar princípios de estratégia que permitiriam
enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, e modificar seu
desenvolvimento, em virtude das informações adquiridas ao longo
do tempo” (MORIN, 2000, p. 16).
De maneira geral, a evolução profissional dos professores pressupõe mudanças em sua ação, à medida que vão construindo maior
domínio sobre seu ofício, ampliando suas aprendizagens e criando seu próprio estilo de ensino (TARDIF, 2002). Dessa forma, a
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menos que os professores possam desconsiderar por completo as
possibilidades de reflexão sobre a prática ou a formação continuada,
outros saberes vão sendo assimilados no cotidiano escolar a partir
das estruturas teóricas e práticas construídas ao longo das aprendizagens vitais dos sujeitos de acordo com as experiências descritas.
Outro aspecto corriqueiramente abordado pelos sujeitos foi sobre o status da carreira do magistério. A reivindicação de respeito,
dignidade e reconhecimento social do trabalho docente, abordada com tanta eloquência nos discursos efetivados pelas docentes,
também pode constituir-se em um fator de influência sobre sua
ação profissional. A representação que têm de sua profissão, a forma
como se sentem ao exercê-la e o prestígio social que seu trabalho
lhes proporciona podem significar um parâmetro de satisfação ou
insatisfação pessoal e profissional. Por isso, podemos afirmar que a
valorização social da docência é um elemento (positivo) estruturante das características identitárias da ação dos professores, ou seja,
representa um fator de influência no seu comportamento.
Os relatos das entrevistadas ressaltam também algumas características da formação continuada que já haviam sido apontadas nos
estudos de Lozano Varela (1996) sobre os traços desse processo formativo, ou seja: aporta informação nova sobre o campo de trabalho;
favorece uma revisão da prática docente; conjuga aspectos teóricos e
práticos; tem em conta a avaliação da própria atividade. No entanto,
essas características estão condicionadas aos interesses e à predisposição dos professores em participar desses espaços de formação, já que
se trata de uma opção feita de forma espontânea e de acordo com as
possibilidades e expectativas que cada professor possui.
Por outro lado, a relação entre os colegas de trabalho não ocorre
somente em nível profissional, pois as atitudes pessoais dos outros
docentes, dentro ou fora do espaço escolar, também servem como
parâmetro, tanto positivo como negativo, para outros atores do grupo. Essas interações que ocorrem no contexto escolar começam pela
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própria relação que os docentes estabelecem com os colegas e os
alunos, pois seu labor está fundamentado na influência mútua e na
interação entre sujeitos, num contexto em que as relações humanas
configuram a base e o sentido da cultura escolar.
Conforme aponta Morin (2000, p. 21), “[...] há estreita relação
entre inteligência e afetividade: a faculdade de raciocinar pode ser
diminuída, ou mesmo destruída, pelo déficit de emoção [...], mas

afeto [...] é, indispensável ao estabelecimento
um eixo intelecto
de comportamentos racionais”. Assim, os discursos, as regras, os
sentimentos, os valores e as atitudes constituem elementos-meios
dessas multirrelações, atuando no universo subjetivo e concreto dos
participantes na escola.
Enfim, a docência não se circunscreve somente ao espaço da sala
de aula, ou à relação entre professores e alunos, por isso é preciso
considerá-la desde uma perspectiva mais ampla, em que os processos de ensinar e aprender se inserem no contexto da sociedade
como todo. O trabalho dos professores constitui uma parte das dinâmicas e dos processos que se desenvolvem na instituição escolar,
portanto faz parte de um conjunto semântico que representa a escola no cenário social.
Por sua vez, a escola não só se insere como parte de uma estrutura mais ampla, que é a própria estrutura social, mas retroalimenta,
reproduz e transforma simbolicamente as tramas multidimensionais do real. Por isso, deveria estabelecer uma relação dinâmica,
complexa e dialética com o seu entorno, com os múltiplos sujeitos
que a compõem, exercendo importante papel no processo de construção de autonomias individuais, de participação e mobilização
comunitárias e de pertencimento da espécie humana.
Os resultados indicam que o pensamento complexo captura os
diversos olhares sobre a rede imbricada da formação (continuada)
e da ação docente, religando experiências, saberes, práticas e conhecimentos tradicionalmente tomados como disjuntivos. Colocar
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no cerne da educação o questionamento da condição humana impulsiona o professor a interrogar-se sobre a sua posição no mundo,
como espécie humana, como ser socialmente construído, como ser
individual, plural e cultural, como um profissional da educação.
Considerações finais
A partir da análise dos múltiplos fatores que envolvem a práxis
das docentes estudadas, buscou-se estabelecer um panorama das
ocorrências de relações encontradas ao longo das entrevistas. Vale
ressaltar que os diversos elementos que compõem a trajetória pessoal e profissional de cada uma das docentes emergem, tomam significados e se constituem como resultantes de uma singularidade
de experiências, determinadas e determinantes das circunstâncias
vitais dos sujeitos, bem como de sua forma de estabelecer relações
consigo mesmo, com os outros e com o mundo.
Percebemos também que todos os fatores (revelados, parcialmente revelados ou não-revelados) exercem diferentes níveis de influência em cada ação dos sujeitos, dependendo das circunstâncias em que
cada uma das professoras se encontra. Por exemplo, em uma situação
referente à relação com os alunos, algumas experiências de infância podem constituir-se como um “modelo” para a ação do professor,
“sobrepondo-se” inclusive às experiências formativo-profissionais,
enquanto em outra situação de ensino, as experiências e os conhecimentos construídos ao longo da formação inicial e continuada podem ser mais relevantes dentro da conjuntura total de experiências.
No entanto, as experiências que influenciam a práxis docente
não se constituem em um estado absoluto, senão em processos, portanto caracterizam-se por suas dinâmicas, por seu potencial flexível,
e pela mudança de perspectiva que o sujeito vai adotando ao longo de suas vivências, conforme apontam os estudos de Huberman
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(1992) em relação à postura que os professores adotam à medida
que vão passando os anos de trabalho.
Considerando que a práxis docente está continuamente incorporando, reelaborando, descartando, reproduzindo, criando,
recriando, novos e antigos elementos - assim cada sujeito em seu
percurso de vida também exerce influência na trajetória de outros pode-se afirmar que existe um caráter singular, dinâmico, interativo,
permeável e inconcluso na constituição do ser professor.
Ao final desse artigo, estamos plenamente conscientes do caráter
exploratório das pesquisas que entrecruzam formação (continuada),
ação docente e postulados do Pensamento Complexo e do que resta
ainda por fazer para chegarmos a um estudo mais aprofundado da
autêntica contribuição da epistemologia da complexidade para a sistematização das ações e relações educativas no contexto escolar e fora
dele, para esclarecimento de seus vínculos, para a racionalidade dialógica da construção dos múltiplos conhecimentos no espaço escolar.
No entanto, é um prazer constatar que os resultados apresentados apontam para a coerência dos “sete saberes necessários à educação do futuro” propostos por Morin (2000). Os sujeitos evidenciaram em suas narrativas a necessidade de se pensar a educação do
futuro que não negue a confluência entre o particular e o universal,
a diversidade e a unidade, a afetividade e a cientificidade e formação
e a ação profissional.
Assim, nosso objetivo aqui, com a (res)significação das histórias
de vida das quatro professoras, à luz do pensamento complexo, também foi contribuir para a explicitação da natureza das relações complexas que se estabelecem nas construções do professor, de identidade
com a profissão, de mediador de conhecimento e de sujeito no mundo. Não é audacioso, portanto, esperar que o Pensamento Complexo
possa, simultaneamente, oferecer orientação teórico-metodológica
e de pesquisa para as futuras políticas educacionais de formação de
professores e também para as construções nos cursos de licenciatura.
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A PRODUÇÃO DA PROFESSORA INTERVENTORA
NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA1

Sandra de Oliveira
Elí Henn Fabris

Introdução
No presente capítulo, apresentamos um recorte da pesquisa de doutorado defendida por uma de nós e sob a orientação da outra, no
ano de 2015, em um programa de pós-graduação no Brasil. Nesse
recorte, priorizamos a análise das verdades acerca da avaliação da
aprendizagem identificadas nas práticas de iniciação à docência,
desenvolvidas em classes alfabetizadoras, do primeiro Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)2.
Apoiadas nos campos teóricos dos Estudos Foucaultianos e Estudos em Docência, analisamos a formação inicial desenvolvida por
Capítulo escrito a partir de recorte da pesquisa de doutorado intitulada
“Tornar-se professor/a: matriz de experiência e processos de subjetivação
na iniciação à docência” (OLIVEIRA, 2015), defendida no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
- UNISINOS (São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil), com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
2
Importante destacar que em 2018, o Programa está passando por
transformações e novo Edital será publicado junto a novas orientações, que
envolvem as políticas de formação e professores no Brasil.
1
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esse Programa de Iniciação à Docência, considerado uma das ações
de maior relevância e impacto no âmbito da formação de professores
no Brasil nas últimas décadas. O programa visa a promover a inserção
dos estudantes de licenciatura no contexto das escolas públicas desde
o início da sua formação acadêmica, para que desenvolvam práticas
de iniciação à docência sob a orientação de um(a) professor(a) universitário(a) e de um(a) professor(a) da Educação Básica.
O exercício analítico recorreu a um conjunto de documentos
produzidos pelos sujeitos participantes do PIBID em um curso
de Pedagogia. Esse material foi escrutinado desde a compreensão
da avaliação como uma tecnologia de poder colocada em operação
como estratégia para dar resposta às necessidades de todos e de
cada um dos alunos, num processo potente de individualização dos
sujeitos. Ao desenvolver esse argumento, apresentamos algumas
verdades sobre a avaliação da aprendizagem que permeiam as práticas do PIBID, para mostrar os efeitos de determinada estratégia
discursiva na produção dos modos de ser da professor/a dos anos
iniciais da Educação Básica brasileira.
Tornar-se professor(a) INTERVENTORA:
sobre as verdades encarnadas na linguagem de aprendizagem
Assim como a linguagem torna possíveis alguns modos de dizer e fazer, ela torna possíveis alguns modos de dizer e fazer
difíceis e às vezes até impossíveis. Essa é uma razão importante
pela qual a linguagem importa para a educação, porque a linguagem - ou as linguagens - existente para a educação influencia em grande medida o que pode ser dito e feito, e também o
que não pode ser dito e feito. (BIESTA, 2013, p. 29-30)

Quando a Educação se volta para a aprendizagem, a partir de um
deslocamento da ênfase no ensino para a ênfase na aprendizagem,
como observado por Biesta (2012, 2013), Popkewitz, Olsson e
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Petersson (2009), Noguera-Ramirez (2011), Fabris & Traversini (2013), é instaurada e colocada em circulação toda uma gama
discursiva chamada por Biesta (2013) de uma nova linguagem, a
“linguagem de aprendizagem”. O autor afirma que “a linguagem
para os educadores tem passado por uma transformação nas últimas
duas décadas, [...] a linguagem da educação vem sendo substituída
por uma linguagem de aprendizagem” (BIESTA, 2013, p. 30).
Concordando com as ideias de Biesta, defendemos que essa
“linguagem de aprendizagem” vem instituindo determinadas práticas pedagógicas que conformam os modos de ser docente, “o que
pode ser dito e feito, e também o que não pode ser dito e feito”
(BIESTA, 2013, p. 30), e que podem ser observados (e seus efeitos,
ou pelo menos, parte deles) na iniciação à docência do PIBID em
um curso de Pedagogia.
Popkewitz, Olsson e Petersson (2009), identificam o aprendente
como um representante daquilo que chamaram de “cosmopolitismo inacabado”, a partir do mapeamento da noção de “sociedade da
aprendizagem” no âmbito das reformas escolares suecas e americanas,
do sistema de saúde e da justiça criminal suecas. Esses estudos indicam “um modo cosmopolita de vida que se transforma com a escolarização moderna” (2009, p. 74), isto é, um modo de vida pautado em
uma contínua necessidade de formação, para o cosmopolita sempre
haverá algo novo e “necessário” para aprender.
Em Pedagogia e governamentalidade ou Da modernidade como
uma sociedade educativa, Noguera-Ramirez (2011, p. 249) sinaliza a emergência do conceito de aprendizagem “como condição e
possibilidade para o aparecimento, nos meados do século XX, de
noções como as de ‘educação permanente’, ‘cidades educativas ou
de aprendizagem’, ‘aprendizagem permanente ou ao longo da vida’”.
Ao final de sua tese, o autor deixa indícios de que a emergência
do conceito de aprendizagem estaria ligada às teorias oriundas da
Escola Nova ou Educação Ativa, mas também ao desenvolvimento
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das psicopedagogias e das psicologias do desenvolvimento da criança (PIAGET, 1975; VYGOTSKY, 1988), inaugurando aquilo que
viríamos a chamar de teorias da aprendizagem.
Desde a sua emergência, o conceito de aprendizagem é tomado
por diferentes instâncias, inclusive e, principalmente, pela Economia
(BALL, 2010), instaurando toda uma conjuntura linguística que vai
operar na condução das condutas para o governo de si e dos outros
nas sociedades contemporâneas. A essas amarras discursivas instauradas na apropriação do conceito de aprendizagem pela Economia,
com base em Biesta (2013), estamos chamando de “linguagem de
aprendizagem”.
A linguagem de aprendizagem comporta discursos tais como
“aprender por toda a vida”, e que são preponderantes nas políticas
públicas brasileiras, por sua vez pautadas em documentos internacionais, a exemplo dos oriundos da Organização de Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE (BRASIL, 2011).
Biesta (2013), ao referir-se à linguagem de aprendizagem, cita,
além das teorias da aprendizagem, outros três aspectos, aos quais
chamou de tendências que contribuíram para o surgimento da linguagem de aprendizagem. Para o autor, o impacto do pós-modernismo sobre a teoria e prática educacional, a expansão vertiginosa
da aprendizagem adulta e “desenvolvimentos políticos e socioeconômicos mais amplos, particularmente com a erosão do estado do
bem-estar social e o aparecimento da ideologia de mercado do neoliberalismo” (BIESTA, 2013, p. 36), foram condições de possibilidade para a linguagem de aprendizagem.
Outro estudo importante para entendermos esse deslocamento
da ênfase no ensino para a aprendizagem é a tese de Ramos do
Ó (2009). Em Ensino liceal (1836-1975), Ramos do Ó vai identificar ideias, diagnósticos e práticas que configuraram um modelo
de escola de características modernas e, conforme defende o autor,
cuja proposta curricular permanece na atualidade. Esse modelo está
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centrado em práticas que privilegiem “o interesse do aluno, em ordem a otimizar o seu rendimento escolar” e destinadas a “intervir
sobre aptidões, atitudes, disposições, e comportamentos dos alunos”, configura um regime cognitivo-funcional (2009, p. 94-95)
para a condução da conduta dos sujeitos escolares.
O que identificamos na iniciação à docência do PIBID-Pedagogia
analisado é que essas práticas, apontadas por Ramos do Ó (2009), são
reelaboradas e potencializadas a partir da articulação com os mecanismos de avaliação externas (IDEB, PISA). Embora exista todo um
investimento para a melhoria do desempenho, com base em diagnósticos ou sondagens que identificam as “reais necessidades” dos alunos,
preparando-os para as avaliações externas (IDEB, PISA), a palavra
prova sofre impedimentos nessas práticas. Observemos o registro de
uma licencianda do PIBID-UNISINOS-Pedagogia no Caderno de
Experiências: Práticas de iniciação à docência em Pedagogia: experiências
com práticas alfabetizadoras (UNISINOS, 2013, p. 40):
(1)

Como estruturar essas atividades para que elas acabem por se
naturalizar no cotidiano da turma e venham a desempenhar um
papel de relevância, corroborando o trabalho do docente a fim de
justificar seu desempenho e do alunado para confirmar suas teses de
ensino ou dando uma nova direção no procedimento a ser seguido
dali em diante? Esses são, com certeza, grandes desafios com que
o professor se depara diariamente e que têm de ser implantados
e intermediados com o aluno de forma a não traumatizá-lo e sim
naturalizá-lo, auxiliando o educador a conhecer sua classe e suas
dificuldades individuais.

Do Banco de Dados da Pesquisa, extraímos o seguinte dado registrado
numa entrevista com o Bolsista 5 PIBID-UNISINOS-Pedagogia:
(2)

Inclusive essa semana nós começamos a fazer as sondagens de
novo, as novas bolsistas disseram: vamos fazer uma provinha! Daí
eu disse “não falem em prova, prova não funciona!” Foi muito bom,
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porque se eu não tivesse passado por aquilo ali, talvez se a (nome
da professora) só tivesse dito não façam que não vai dar certo, em
algum momento eu ia tentar fazer. Então aquilo ali foi uma coisa
que me marcou bastante: Não falem em prova na escola!

O que ocorre é um enquadramento dessas práticas avaliativas no interior de uma nova linguagem - defendemos que é a linguagem de
aprendizagem. Esse enquadramento se faz necessário, porque é preciso
descrever e compreender as práticas desde o funcionamento de operadores conceituais e construções teóricas explicativas que lhes confiram certo grau de inteligibilidade. A linguagem de aprendizagem é a
linguagem da individualização. É essa trama discursiva que permitirá que o aluno, em sua trajetória escolar, seja tomado como um caso
a ser resolvido, um desvio a ser corrigido. Uma vez estabelecidas as
necessidades do aluno, ou ainda as suas dificuldades no processo de
aprendizagem ou a “situação problema” do sujeito, este pode passar a
ser analisado por meio de diagnósticos precisos que, por sua vez, possibilitarão a prescrição de exercícios e investimentos reguladores com
vistas a melhorar sua performance numa constante busca para superar
a si mesmo. Conforme análise realizada por Ramos do Ó (2009b):
A escola pública incorporou a crítica aos métodos autoritários
da escola “tradicional” e fez-se eco das teses da educação “integral” do educando. Claramente influenciadas pelas dinâmicas
do higienismo escolar e do movimento internacional da Educação Nova, as autoridades escolares não deixaram, igualmente
elas, de ir produzindo sempre novos registros nos quais a atenção ao aluno se refletia ora na mediação e análise das capacidades intelectuais e criativas, ora na inventariação e descrição
das formas de conduta ou das suas aspirações mais íntimas. Os
processos de governo do aluno na escola pública no século XX
mostram uma fiscalização multilinear e uma variação constante das situações em que o corpo, a mente e a performance
escolar passaram a ser observados caso a caso, aluno a aluno.
(RAMOS DO Ó, 2009b, p. 283, grifos do autor)
104

A constatação de uma das licenciandas de que a prova traumatiza
o aluno e de que nos anos iniciais da Educação Básica brasileira
a prova se transforma naquilo “que não podemos mencionar”3 faz
com que a mesma crie outras estratégias para realizar diagnósticos
e intervenções individuais nas chamadas “aulas de reforço”. Mesmo
que testes e ditados sejam realizados nas intervenções individuais
ou em pequenos grupos, eles ocorrem de forma lúdica, envolvendo
jogos e brincadeiras, a fim de sanar as dificuldades dos alunos, melhorando o desempenho individual e contribuindo para “engrossar
os índices” do IDEB (KLEIN, 2010).
Na análise das práticas de iniciação à docência narradas pelos
PIBIDianos, identificou-se a recorrência do uso do termo intervenção, especialmente nas práticas chamadas pelos PIBIDianos de
reforço ou recuperação. O registro de licencianda do PIBID-UNISINOS-Pedagogia no Caderno de Experiências: Práticas de iniciação à docência em Pedagogia: experiências com práticas alfabetizadoras (UNISINOS, 2013, p. 53) destaca:
(3)

Nossas intervenções com as crianças tiveram sempre um foco para
ser desenvolvido. Trabalhamos no projeto “Reforçando os saberes”
com os métodos fônicos - que abordam bem a questão dos sons das
letras - e os utilizamos novamente no projeto “Alfabetiza-Ação”.
No decorrer de cada aula, fomos percebendo algumas necessidades
dos alunos. A partir delas, pensamos em atividades que pudessem
contribuir com as aprendizagens.

Em outro registro de licencianda do PIBID-UNISINOS-Pedagogia no Caderno de Experiências: Práticas de iniciação à docência em
Pedagogia: experiências com práticas alfabetizadoras (UNISINOS,
2013, p. 38) lê-se:
(4)

Concluído o diagnóstico dos alunos que têm algumas necessidades
educacionais, eu e meus colegas iniciamos o processo de construção
de um projeto de intervenção. Primeiramente, elaboramos o pro105

jeto tomando como ponto de partida as necessidades dos nossos
alunos, relacionando-as com a realidade social deles. Sendo assim,
nossos objetivos foram: (1) auxiliar na progressão do nível de alfabetização; (2) aprimorar a escrita, a leitura, os saberes matemáticos
e do cotidiano; (3) fazer uso da leitura e da escrita como prática
social (letramento). [...] Esse projeto recebeu o nome de Alfabetiza-AÇÃO. Com o projeto elaborado e a sala de aula pronta para receber os alunos, a professora-supervisora montou uma escala com os
alunos do 2º e do 3º anos, nas segundas, terças e quartas-feiras, para
que possamos fazer atividades direcionadas a eles, durante o período de uma hora. As atividades desenvolvidas com os alunos foram
planejadas pelo grupo de bolsistas em um processo permanente
de discussão e reflexão. Em nossas práticas pedagógicas, procuramos proporcionar aos alunos atividades diferenciadas das que são
normalmente realizadas em sala de aula. Em geral, elas consistem
em atividades lúdicas que envolvam brincadeiras, uso de materiais
concretos e jogos [...].

O conceito de intervenção pedagógica está relacionado à teoria histórico-cultural, difundida a partir dos estudos de Vygotsky (1988).
Em suas investigações psicoeducativas, defendeu a importância do
trabalho do professor em face de uma intervenção pedagógica eficaz para o avanço das aprendizagens dos escolares e para o seu desenvolvimento psicossocial.
Diferentes métodos foram criados, inspirados nas teorias interacionistas de construção do conhecimento, muitos deles incentivando
e produzindo uma docência mediadora. Contudo, atualmente, as metodologias criadas a partir da proposta do professor como um interventor pedagógico vêm sendo amplamente utilizadas nas propostas e
programas de formação docente vinculados às políticas de formação
do MEC e anunciados como metodologias eficazes na melhoria do
desempenho de alunos no IDEB. Observemos alguns documentos,
como, por exemplo, a cartilha do “Programa de Intervenção Pedagógica Alfabetização no Tempo Certo”, do Governo do Estado de
Minas Gerais:
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Em 2011, os resultados aferidos pelo Programa de Avaliação
da Alfabetização (PROALFA) revelaram uma transformação
profunda dessa realidade: 88,9% dos alunos do 3º ano do Ciclo
da Alfabetização atingiram o nível recomendável de leitura.

Esse resultado é confirmado pelo Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) dos anos iniciais do Ensino
Fundamental,ano base 2011,apurado pelo Ministério da Educação
(MEC). Minas Gerais está em 1º lugar, com IDEB 6,0, entre as
redes estaduais brasileiras, alcançando a meta brasileira para 2022.
Além disso, a rede estadual de ensino mineira foi a primeira do
país a atingir o padrão considerado pelo Ministério da Educação
como referência em países desenvolvidos, um patamar que
corresponderia ao dos países que integram a Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
O instrumento que assegurou os bons resultados nos anos
iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) nas escolas
estaduais mineiras foi o Programa de Intervenção Pedagógica/
Alfabetização no Tempo Certo (PIP/ATC). Implementado
em 2007, utilizando em seu nome o conceito de intervenção
pedagógica do educador e filósofo Paulo Freire, o PIP realiza
um trabalho permanente de visitas e acompanhamento nas
escolas para possibilitar avanços na gestão pedagógica, propor
estratégias de intervenção, apoiar os professores e, assim, garantir
a aprendizagem dos alunos no tempo certo. (GOVERNO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, SD, p. 4)

Em recente artigo de Chaves et al. (2014), as autoras relatam uma
série de propostas para a formação de professores, realizadas em
municípios dos estados de São Paulo e Paraná, tais como a formação denominada “Teoria Histórico-Cultural e Intervenções
Pedagógicas Humanizadoras: realizações e vivências possíveis com
educadores e crianças”. As autoras defendem que as propostas que
utilizam a teoria histórico-cultural como referencial teórico e metodológico para organizar o trabalho pedagógico têm revelado que
as unidades educativas podem se apresentar como:
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[...] espaços de educação por excelência. O que equivale a afirmar
que, nessa perspectiva, a rotina, ou seja, a organização do tempo
e do espaço, só se justifica se for plena de práticas educativas
que impulsionem a aprendizagem e o desenvolvimento, o que
pressupõe que o brincar e o aprender devem figurar como os
objetivos principais das intervenções pedagógicas (CHAVES
et al., 2014, p. 130).

Metodologias oriundas da Escola Ativa e a importância do lúdico unem-se às psicopedagogias e às pedagogias das competências,
conforme podemos identificar em Perrenoud (1999, p. 53): “a abordagem por competências junta-se às exigências da focalização sobre
o aluno, da pedagogia diferenciada e dos métodos ativos”, passando
a operar não mais numa lógica do ensino, mas numa lógica do treinamento (coaching) com vistas a um melhor desempenho, a uma
alta performance. Essa nos parece ser a ênfase das ações de uma
professora interventora. Ela tem expertise, sabe no que e como intervir para obter altas performances.
As práticas tradicionais foram substituídas por atividades prazerosas que despertam o interesse do aluno, por exemplo, as atividades
realizadas na mesa positivo4. Com o referido recurso, bastante utilizado na fase da alfabetização, é possível desenvolver atividades inteRecurso tecnológico distribuído pelo Ministério da Educação integrando
os Laboratórios de Informática das escolas de Ensino Fundamental da
rede pública. Com design colorido, a mesa foi desenvolvida com o objetivo
de auxiliar a criança a desenvolver-se integralmente, em seus aspectos
físico, intelectual, psicológico e social. Composta por atividades interativas
multimídia e uma grande variedade de materiais manipuláveis, como
bichos de pelúcia, blocos lógicos, tangram, tapete de atividades, entre
outros, o recurso também conhecido como Mesa Educacional Mundo das
Descobertas encoraja a experimentação por meio de atividades lúdicas,
desafios, jogos, cantigas, entre outras possibilidades. As atividades são
relacionadas a diferentes temas e áreas: Movimento, Linguagem Oral e
Escrita, Natureza e Sociedade, Matemática, Arte e Música.
4
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rativas e colaborativas, despertando o interesse do aluno. Conforme
Dewey (1971), “o interesse o inspira inteiramente, porque o nosso “eu”
se entrega, todo ele, à atividade” (p. 69, grifos do autor). Noguera-Ramirez (2011, p. 242) afirma que “o interesse garante uma economia
da ação, uma economia das forças, e a aprendizagem é a ação mais
eficiente que um organismo pode conseguir enquanto significa uma
adaptação, porém, crescimento, desenvolvimento [...]”.
Para tudo isso, o professor necessita estar munido de todo um
arcabouço derivado de saberes pedagógicos, específicos da docência, e saberes psi oriundos da psicologia e psicopedagogia, os quais
lhe permitirão trabalhar com “evidências” sobre as necessidades e a
“real situação” do aluno, passando a atuar como interventor na resolução da situação problema, tomando cada aluno como um caso
individual a ser investido e maximizada a sua performance para
que possa aprender sempre mais. Quanto mais preparado está o
professor para diagnosticar e intervir, menos ele precisará da ajuda
de outros profissionais para corrigir problemas que possam surgir
no percurso da aprendizagem de seus alunos, tornando o processo
muito mais econômico. Esse professor tem uma maneira específica
de agir e deve desenvolver uma série de competências, como podemos observar nas falas dos PIBIDianos. No Formulário do Bolsista
6 PIBID-UNISINOS-Pedagogia está registrado:
(5)

É nesse sentido que eu vejo o PIBID como um investimento a longo prazo, pois pelo que tenho observado, os professores não estão
dispostos a mudar, mas o PIBIDiano tem essa vontade, de trazer
para a escola coisas atuais que chamem a atenção dos alunos e que
ensine de uma forma atrativa.

No Formulário do Bolsista 7 PIBID-UNISINOS-Pedagogia lê-se:
(6)

O projeto me fez ver como funciona uma hierarquia dentro da instituição e suas funções, que aluno tem contexto familiar que implica em seu
processo de aprendizagem e isso requer muito do professor.
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O dado a seguir foi extraído do Formulário do Bolsista 6 PIBID-UNISINOS-Pedagogia:
(7)

Vejo-me como uma professora que se preocupa com o aluno, e que
leva em conta seu contexto e suas vivências. Acredito que é necessário construir um relacionamento de confiança com os alunos e
conhecer a turma, para poder planejar as aulas de acordo com suas
necessidades. Quero conquistar o respeito de meus alunos, e que
eles gostem das minhas aulas e tenham vontade de aprender. As
práticas que interdito são aquelas que não levam em consideração
o aluno, mas simplesmente o conteúdo que deve ser “passado”, é
quando a professora não se vê como responsável pela aprendizagem do aluno, e coloca sobre ele a “culpa” pela não-aprendizagem.

O dado seguinte consta no Formulário Bolsista 7 PIBID-UNISINOS-Pedagogia:
(8)

[...] estar na realidade escolar é melhor forma de se aprender o que
é ser professor, participar e poder interferir na realidade e aprender
com os acertos e erros, criar e realizar é uma forma essencial de
aprender a profissão docente. A partir das experiências que pude
vivenciar e observar, percebi que alguns jeitos dão ou não certo, tem
a ver com personalidade e autonomia.

A linguagem de aprendizagem deposita especial importância no
uso de recursos didáticos, principalmente de jogos e materiais lúdicos, no sentido de atender as necessidades dos alunos a partir de
uma proposta prazerosa. Observemos o registro de licencianda do
PIBID-UNISINOS-Pedagogia no Caderno de Experiências: Práticas de iniciação à docência em Pedagogia: experiências com práticas
alfabetizadoras (UNISINOS, 2013, p. 56):
(9)
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Com a professora do primeiro ano, eu atuei auxiliando na tarefa
de orientar os alunos com mais dificuldade em aprender. Também
atuei com alunos dos terceiros anos que apresentavam lacunas no

processo de alfabetização. Apesar de centrar meu trabalho na produção textual, eles ainda demonstravam dificuldade em escrever
claramente textos e palavras. Então conversei com a professora regente e manifestei minha preocupação com eles. Ela me tranquilizou, dizendo que é assim mesmo, que até o final do ano, com muitas
atividades de escrita, eles conseguiriam melhorar. Também relatei
essa dificuldade a minha supervisora, que me orientou e sugeriu
algumas estratégias didáticas diferenciadas voltadas ao lúdico, para
eu aplicar a esses alunos. Principalmente, eu deveria usar os novos
recursos do PIBID - os jogos e materiais pedagógicos.

Em outro Registro de licencianda do PIBID-UNISINOS-Pedagogia no Caderno de Experiências: Práticas de iniciação à docência
em Pedagogia: experiências com práticas alfabetizadoras (UNISINOS, 2013, p. 53) observamos:
(10) [...] pensamos em atividades que pudessem contribuir com as
aprendizagens. Consideramos que a variação da metodologia é importante para que se mantenha o interesse dos alunos. Às vezes
usávamos o EVA e, na maioria das aulas, estavam presentes jogos
de diferentes tipos. No projeto “Alfabetiza-Ação” havia a vantagem
de termos uma sala para o desenvolvimento das aulas, o que não
tínhamos antes. Decoramos o espaço e organizamos todos os jogos
confeccionados e os que vieram para o Programa.

A linguagem de aprendizagem é regime de verdade. Nesse sentido,
cabe aludir a Foucault (2010), que diz que todo regime de verdade é
histórico, interessado e contingente. Tratou-se, portanto, na presente investigação, de interrogar os regimes de verdade instaurados nas
práticas de iniciação à docência do PIBID-UNISINOS-Pedagogia, tomados como parte de estratégias sistemáticas de condução da
conduta, buscando-se compreender, em primeiro lugar, os efeitos
de poder e de saber que proporcionam e, em segundo lugar, o uso
ético que os PIBIDianos fazem destes na relação consigo e com os
outros no processo de subjetivação docente.
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Para Marín-Díaz (2012, p. 8), vivemos uma “crise de governamento, expressa na excessiva centralidade do ‘eu’ hoje, que torna
cada vez mais difícil viver junto com outros”. Segundo a autora,
essa crise veio a ser produzida por um longo processo de individualização que marcou o início da Modernidade, e com ela, a estreita
vinculação das práticas pedagógicas com práticas de condução.
O que procuramos mostrar nessa análise é que as práticas de
iniciação à docência com forte ênfase na individualização estão
produzindo uma docência com modos de ser e agir específicos,
conformando as subjetividades docentes a partir do que chamamos de modus interventora (OLIVEIRA, 2015). A professora da
docência interventora, que também podemos chamar de professora
avaliadora, será profissional competente para colocar em operação
mecanismos individualizadores que irão atuar como instrumento
formulador de verdades sobre o sujeito. Ao analisar e monitorar
individualmente o comportamento e desempenho dos estudantes,
especialmente com base nos exames padronizados das avaliações
externas (IDEB, PISA), produz diagnósticos e realiza intervenção
para a condução de suas condutas e melhoria de suas performances.
Conforme Ramos do Ó e Carvalho (2009, p. 18):
Em vez de tratar a população escolar de forma uniforme e invariável, o educador que quisesse receber o epíteto de moderno
deveria, ao contrário, variar as suas metodologias de ensino de
acordo com a estrutura de cada inteligência e o temperamento
individual. O propósito de ajustar as práticas educativas à diversidade de casos particulares - ou o ensino por medida - iria
se transformar, assim, na máxima pedagógica por excelência da
modernidade. (RAMOS DO Ó e CARVALHO, 2009, p. 18)

Essas práticas se fortalecem e se atualizam no século XXI, em que
a própria Modernidade parece estar se diluindo com um individualismo exacerbado que precisa alimentar-se para as acirradas compe112

tições e a concorrência sem fim. Aqui a ênfase não está mais na sociedade disciplinar, mas sim numa sociedade de controle e seguridade.
Conforme explica Rose (2011, p. 106), “as autoridades políticas
‘agem à distância’ sobre os objetivos e aspirações dos indivíduos, das
famílias e das organizações”. Esse agir à distância somente é possível devido à “disseminação de vocabulários que visam o entendimento e a interpretação das vidas e das ações, vocabulários que são
legitimados porque derivam dos discursos racionais da ciência, não
dos valores arbitrários da política”. O autor ainda vai dizer que essa
linguagem opera, não por coerção, medo ou ameaças, mas “através
de tensões geradas pela discrepância entre como a vida é e que melhor se pensa que ela poderia ser” (ROSE, 2011, p. 106).
É nesse ponto que gostaríamos de chamar a atenção para uma
nova apropriação do conceito de aprendizagem, mais recentemente,
pelo campo do Direito. Atentar para essa entrada da aprendizagem
no campo do Direito se faz importante, pois conforme Foucault
(2002, p. 11): “entre as práticas em que a análise histórica permite
localizar a emergência de novas formas de subjetividade, as práticas
jurídicas, ou mais precisamente, as práticas judiciárias, estão entre
as mais importantes.” A aprendizagem enquanto direito vem recebendo atenção máxima das políticas educacionais brasileiras. Isto
pode ser verificado em documentos oriundos do MEC, tais como
“Caminhos do Direito de Aprender: Boas Práticas de 26 Municípios Que Melhoraram a Qualidade da Educação” (BRASIL, 2010).
Vejamos mais alguns:
Desde 2006, o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) vem investigando, por meio de pesquisas, o que
pode ser feito, de norte a sul do país, para assegurar a toda - e
a cada - criança o direito de aprender. O primeiro estudo nesse sentido foi o Aprova Brasil: O Direito de Aprender, lançado
em dezembro de 2006. A pesquisa identificou em 33 escolas
participantes da Prova Brasil aspectos relacionados à gestão,
à organização e ao funcionamento que poderiam ter contri113

buído para a melhor aprendizagem dos alunos. Em 2008, a
publicação Redes de Aprendizagem - Boas Práticas de Municípios Que Garantem o Direito de Aprender deu um passo a mais
no caminho apontado pelo Aprova Brasil. O estudo buscou
os motivos de sucesso de 37 redes municipais selecionadas
a partir do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e do contexto socioeconômico dos alunos e de suas
famílias. Ao contrário das pesquisas anteriores, Caminhos do
Direito de Aprender se concentrou no processo. Como o próprio nome sugere, o estudo analisou o trajeto de cada um dos
26 municípios visitados (um de cada estado) em direção a uma
educação de qualidade. Todos os municípios selecionados tiveram avanços significativos no IDEB, embora alguns deles
ainda não tenham alcançado a média nacional. A pesquisa foi
uma iniciativa do UNICEF e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), em parceria
com o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
(BRASIL, 2010, p.7).

Recentemente a aprendizagem como direito aparece na publicação dos “Elementos conceituais e metodológicos para definição dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 2012). Os documentos anteriormente referidos,
por sua vez, estão vinculados ao “Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa” (BRASIL, 2012). A centralidade da criança nos
discursos contemporâneos e a criança transformada em sujeito de
direitos são possibilidades para que a aprendizagem da leitura e da
escrita, consideradas condição primeira para a cidadania, inaugurem a entrada da aprendizagem no campo do Direito.
Com a ênfase na individualização, o controle sobre o sujeito aumenta e também o investimento sobre sua performance, cabendo
à docência buscar meios ou formas de intervenção para dar uma
resposta às necessidades de todos e de cada um dos alunos. A partir da apropriação do conceito de aprendizagem pela Economia,
instituindo uma linguagem da aprendizagem, a avaliação aparece
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como instrumento eficaz de responsabilização docente e dos sujeitos da aprendizagem. O professor passa a ser responsabilizado
pelo desempenho dos alunos e precisa prestar contas à sociedade
que é incentivada a exercer esse controle através da divulgação dos
resultados das avaliações de larga escala em forma de rankings. Mas,
ao fim e ao cabo, o aluno identificado pelos mais variados registros
é que carrega o ônus que os diagnósticos (justificativas para que o
professor não tenha conseguido atingir seus objetivos) coloca sobre
ele. O aluno passa a ser responsabilizado por não aprender.
Nesse sentido, o material analítico foi escrutinado considerando-se a compreensão da avaliação como uma tecnologia de poder
que se atualiza e se fortalece a partir da linguagem da aprendizagem. Nas práticas instauradas a partir da linguagem de aprendizagem, a avaliação é tecnologia de poder colocada em operação como
estratégia para dar resposta às necessidades de todos e de cada um
dos alunos, num processo potente de individualização dos sujeitos.
Ao desenvolver esse argumento, apresentamos algumas verdades
sobre a avaliação que se articulam com a linguagem de aprendizagem e permeiam as práticas do PIBID.
Ao apresentar essas práticas, não estamos nos colocando contra
elas, mas olhando-as para pensar o que produzem e no que se diferenciam de outras práticas, até mesmo daquelas que muitos de nós,
alunos, professores, experienciamos. Uma educação que, mesmo
sob os efeitos da linguagem da aprendizagem não abandona o ensino e luta por instaurar outra racionalidade política.
A avaliação é potente tanto para regular as ações e produzir a
professora interventora quanto os próprios sujeitos que são avaliados. Nessas práticas, encontraram-se estratégias de regulação,
controle e normalização. A norma individualiza para produzir mais
do mesmo. Individualizar implica conhecer a cada um e a todos de
modo mais íntimo para depois torná-los o mesmo - a individualização faz parte dos processos homogeneizantes.
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Por meio do estudo, do olhar individual, da observação, da investigação, por parte da docência, das características principalmente psicológicas, comportamentais e sociais dos alunos - também
chamados de sujeitos aprendentes -, a professora em formação age
como uma terapeuta nas intervenções da aprendizagem. Conforme
Ramos do Ó e Carvalho (2009, p. 18), esse “propósito de ajustar as
práticas educativas à diversidade de casos particulares - ou o ensino
por medida - transformar-se-ia, assim, na máxima pedagógica por
excelência”. Esta nova forma de intervenção, muito mais refinada,
possibilitou que as condutas dos escolares passassem a ser conduzidas desde uma articulação sutil, mas não menos eficaz, entre o governamento ético e governamento político da criança, “[...] através
de uma prática cada vez mais definida como da autonomia funcional e da liberdade, [que] viria a impor-se como a marca socializadora
mais distintiva e consensual do modelo de educação que se espalhou
pelos quatro cantos do mundo” (RAMOS DO Ó & CARVALHO,
2009, p. 18 - grifos do autor).
A partir dos dados analisados, é possível inferir que a docência
dos anos iniciais da Educação Básica vem sendo produzida a partir
de práticas centradas em diagnósticos e intervenções para a correção do sujeito e maximização de sua performance. A linguagem de
aprendizagem institui um campo tecnológico, entendido aqui como
um conjunto de tecnologias de poder postas a operar, tecnologizando a conduta não somente do aluno dos anos iniciais, mas também
do PIBIDiano, futuro/a professor/a.
Em seus estudos sobre psicologia, poder e subjetividade, Rose
(2011, p. 45) defende a ideia de que a nossa experiência como sujeitos de determinado tipo “é o resultado de uma série de tecnologias
humanas, tecnologias que tomam como objeto as maneiras de ser
humano”. O autor diz que:
[...] uma análise das formas tecnológicas de subjetivação precisa
se desenvolver em termos da relação entre as tecnologias para o
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governo da conduta e as técnicas intelectuais, corporais e éticas
que estruturam a relação do ser com si mesmo em diferentes
momentos e locais (ROSE, 2011, p. 45).

Nesse exercício de olhar para as práticas vivenciadas pelas licenciandas e narradas no Caderno de Experiências do PIBID-UNISINOS-Pedagogia, foi possível perceber uma forte ênfase no controle. Alguns autores têm nos ajudado a pensar sobre as mudanças de ênfase
nas lógicas curriculares: da ênfase na disciplina para a ênfase no controle. Alfredo Veiga-Neto (2008, p. 51) alerta para o fato de que tais
mudanças se conectam com a liquidez pós-moderna e a flexibilização
do currículo. O mesmo autor vai dizer que é justamente pela intervenção nos “modos pelos quais os conteúdos são colocados em ação e
são avaliados [...] que estão se intensificando as técnicas de controle
na escola”. Esses são investimentos que participam da constituição de
sujeitos autogovernáveis, capazes de autocondução e autoformação.
Conforme Castro (2011), o controle pode ser entendido, num
viés foucaultiano, como um poder que se exerce sobre os indivíduos,
“sob a forma de monitoramento individual e contínuo, de punição e
recompensa, e sob a forma de correção, ou seja, a formação e transformação dos indivíduos de acordo com certas regras” (2011, p. 80,
tradução nossa). Nesse sentido, o que fica evidente, a partir da linguagem de aprendizagem, é uma supervalorização do prazer e um
esforço para limpar as práticas de qualquer vestígio de punição e de
frustração. A potencialização do lúdico, das brincadeiras dirigidas,
das atividades ditas prazerosas para a criança e tudo aquilo que sirva
para lhe despertar o interesse são estratégias para a correção, formação e transformação dos indivíduos e condução de suas condutas.
Para Masschelein e Simons (2013), essas práticas não estariam
contribuindo para um dos importantes objetivos da escola, qual seja,
o amadurecimento. Eles defendem aquilo que chamam de psicologização como uma das estratégias para “domar a escola”. Segundo
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os autores, essas práticas ligadas ao prazer, ao entretenimento e ao
lúdico tornam a sala de aula mais popular - em outras palavras, mais
atraente. O relaxamento e prazer proporcionado por essas práticas
estariam domando a tensão exigida pelo estudo. Os recursos lúdicos
facilitam o trabalho do professor no tocante à atenção e ao interesse
do aluno. Para os autores, a questão não está em que não se pode
aprender de forma lúdica, mas que
a escola consiste em outra coisa: a atenção para a matéria, [...]
arranca os alunos de seu mundo e os coloca ‘dentro do jogo’.
A tensão não é convertida em relaxamento, mas esforço. Isso
significa que o aluno constantemente se perde em algo digno
de seu esforço (MASSCHELEIN & SIMONS, 2013, p. 128).

Essas práticas que privilegiam o lúdico e o interesse podem manter
o aluno num estado infantilizado. Conforme os autores, enquanto
“a escola é um lugar para amadurecimento, avanço, encontrar um
caminho no mundo e elevar-se acima de si mesmo - e, portanto,
também de ultrapassar seu mundo. Isso toma tempo e pode levar
a momentos de tédio” (MASSCHELEIN & SIMONS, 2013, p.
129). Os autores alertam para o cuidado com esse exagero do lúdico
nas práticas pedagógicas.
Esse tempo demasiado e, por vezes, entediante a que se referem
Masschelein e Simons (2013) vem correndo o risco de ser banido
dos anos iniciais do Ensino Fundamental brasileiro. Pelo menos é
o que se percebe ao analisar um conjunto de práticas de iniciação à
docência do PIBID-UNISINOS-Pedagogia, em que as práticas que
fogem aos interesses do aluno e ao prazer não têm sido privilegiadas
pelas bolsistas, conforme foi possível observar nos excertos apresentados no decorrer do capítulo. O que estamos percebendo na análise
das práticas de iniciação à docência é que as intervenções pedagógicas realizadas pelos bolsistas são constituídas a partir de uma ênfase
na realização de atividades e oficinas pautadas nas pedagogias psi,
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no sociointeracionismo, no olhar individualizante, na valorização dos
recursos didáticos, na organização dos espaços-tempos, na criação de
ambiente alfabetizador, no desenvolvimento de jogos, no prazer, na
ludicidade, no respeito às necessidades individuais dos alunos.
Todas essas estratégias e aparatos lúdicos se voltam para a alfabetização. É preciso alfabetizar a criança no tempo certo, conforme o
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (BRASIL, 2012),
que é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do
Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º
ano do Ensino Fundamental. A centralidade da criança no processo
educativo, segundo Noguera-Ramirez, está associada a:
[...] uma estratégia de governamento [...] muito mais econômica e eficiente. [...] percebe-se uma virada na forma do governamento pedagógico: a crítica à escola e à pedagogia tradicional, a defesa dos direitos e as necessidades da criança pode
ser facilmente percebida como parte de uma mudança nas estratégias do governamento, uma, digamos assim, “economização” nos procedimentos e mecanismos pedagógicos em função
de uma eficiência nos seus resultados. Lembremos: governar
menos para governar mais: a característica que vai orientar
os dispositivos de governamento que se despregaram desde a
Modernidade [...]. (NOGUERA-RAMIREZ 2011, p. 241).

Problematizar esses discursos faz-se fundamental para compreendermos a lógica que está aí instaurada. Nessa ligação da linguagem de
aprendizagem com os discursos políticos e sua entrada no campo
jurídico, o Estado se apropria dessa linguagem para fazer valer os
seus propósitos. As verdades do Estado se encarnam na linguagem
de aprendizagem e possibilitam uma gestão tanto mais econômica
quanto mais controladora mediante a mobilização social. A aprendizagem como direito mobiliza a todos na luta pela garantia desse
direito. Uma vez que a linguagem de aprendizagem está conectada
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a uma lógica da performance, do autodesempenho, da qualidade enquanto produtividade, o Estado precisará de uma docência produtivista, para que possa atingir suas metas.
As práticas do PIBID estão amarradas a uma lógica neoliberal
de produtividade. Os relatórios exigidos pelo Programa possuem
um espaço para que os resultados sejam descritos, a esses resultados
eles chamam de PRODUTO. Existe forte ênfase na quantidade de
produtos gerados a partir das práticas de iniciação à docência, as
tabelas utilizadas para descrever os produtos possuem espaço para a
quantificação total do que foi produzido por cada subprojeto. Esses
produtos são encaminhados em formato digital para que possam
alimentar o Portal do Professor com materiais e estratégias didáticas, bem como a descrição de práticas que “funcionam”.
Embora as licenciandas estejam banhadas por discursos oriundos da teoria crítica, das teorias psi, especialmente da Escola Ativa,
que imperam no curso de Pedagogia do subprojeto analisado, tudo
isso se põe a serviço de uma racionalidade neoliberal. As licenciandas não conseguem fugir desse regime de verdade que atravessa o
programa e a escola de Educação Básica, constituindo as práticas de
iniciação à docência e as próprias licenciandas, futuras professoras.
Resultados indicam um conjunto de verdades balizadoras das práticas de iniciação à docência, com efeitos no processo de tornar-se
professor/a dos anos iniciais da Educação Básica, que produzem
uma professora interventora para esse nível de ensino.
É interessante perceber como a ideia de intervenção pedagógica
vem sendo usada, incorporada à linguagem de aprendizagem, para
dar conta dos direitos de aprendizagem, colocando a professora a
serviço do Estado. Queremos chamar a atenção para o fato de que
não estamos dizendo que a ideia de intervenção é algo ruim ou bom
em si mesmo; apenas alertando de que é preciso pensar para quê
e para quem ela está servindo. O que estamos analisando aqui é a
participação dessas práticas na condução da conduta da licencianda,
futura professora, constituindo seus modos de ser e agir enquanto
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docente. Talvez seja mais honesto assumir a posição interventora
do que usar a mediação, para dizer que não se governa. O que nos
parece urgente, no entanto, é que a ênfase na aprendizagem seja
incorporada ao seu outro polo, o ensino. A intervenção pelo ensino
recolocaria o professor em sua função principal: o ensinar.
A aprendizagem como direito e a Pátria Educadora
como meta de uma sociedade de aprendizagem
A linguagem de aprendizagem articula-se aos discursos sobre a responsabilização do professor quanto à aprendizagem e não-aprendizagem dos alunos. Com peso de lei, esses discursos instituem
a aprendizagem como direito e o professor como profissional de
garantia desse direito. Nesse sentido, o professor passa a ser um
prestador de serviços que devem ser entregues e garantidos. Rose
(2011) alerta para a necessidade de:
[...] analisar a forma de relação consigo mesmo conformada
em práticas e procedimentos definidos nas ligações, fluxos e
linhas de forças que constituem pessoas e atravessam, através
e ao redor delas, em maquinações particulares de forças - para
trabalhar, para curar, para reformar, para educar, para trocar,
para desejar, não somente para responsabilizar, mas para manter como responsabilizável. (ROSE, 2011, p. 252).

Na mesma ordem da ideia de “prestar contas”, os documentos internacionais sobre políticas educacionais vêm usando a expressão accountability, termo da língua inglesa sem tradução exata para a língua
portuguesa, sendo mais usual a tradução responsabilização ou prestação
de contas. O conceito que se assemelha mais à ideia utilizada na língua
portuguesa foi encontrado em consulta à Wikipedia5:
Mesmo reconhecendo que esta não se revela como uma fonte segura, em
consulta sobre o termo na língua portuguesa, foi esse o material com significado
mais aproximado àquele utilizado por organizações como a OCDE.
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Accountability significa que quem desempenha funções de importância na sociedade deve regularmente explicar o que anda a
fazer, como faz, por que faz, quanto gasta e o que vai fazer a seguir. Não se trata, portanto, apenas de prestar contas em termos
quantitativos, mas de autoavaliar a obra feita, de dar a conhecer
o que se conseguiu e de justificar aquilo em que se falhou. A
obrigação de prestar contas, neste sentido amplo, é tanto maior
quanto a função é pública, ou seja, quando se trata do desempenho de cargos pagos pelo dinheiro dos contribuintes.

Essa ideia de prestar contas, também identificada por uma de nós
em outro trabalho (OLIVEIRA, 2011), está ligada a mecanismos
de avaliação e a estratégias de controle e vigilância por todos. Por
ocasião da análise de práticas escolares com ênfase na gestão, foi
possível perceber que os gestores e professores precisam estar permanentemente prestando contas, o que tem sido recorrente na fala
dos sujeitos participantes do PIBID-UNISINOS, enfatizando a
potência das “contas a prestar à comunidade” a partir dos resultados
das aprendizagens dos alunos.
A governamentalidade, em seu caráter discursivo, encontrou na
linguagem de aprendizagem possibilidades frutíferas, pois “para
tornar-se governamental, o pensamento deveria tornar-se técnico”
(MILLER & ROSE, 2012, p. 26). A linguagem de aprendizagem,
em sua articulação com os discursos políticos, possibilitou a apropriação da aprendizagem pelo campo do direito. A aprendizagem
como direito e os aparatos de avaliação externa colocam em ação
a professora interventora. A professora interventora é profissional de expertise, ela sabe ler os números estatísticos e planejar suas
ações para agir sobre eles. Foi a expertise que, segundo Miller e Rose
(2012, p. 22), “tornou possível conduzir a conduta por novos caminhos”. Era preciso uma linguagem que possibilitasse a criação
de técnicas de intervenção, um intervir de modo sutil e refinado,
que não interferisse na autonomia do sujeito; pelo contrário, que o
tornasse, cada vez mais capaz de ser livre, autogovernável, empreen122

dedor de si. A linguagem de aprendizagem é, pois, uma linguagem
para a autocondução, para a autoformação.
Essa trama discursiva participa dos processos de subjetivação docente,
produz essa professora que “engole o Estado” e, ao mesmo tempo, torna-se indispensável à sustentação de sua forma econômica e, por isso, eficaz
de governar. Ao constituir-se como parceira do Estado, coloca-se a serviço de seus propósitos: a produção de uma sociedade de aprendizagem.
Problematizar esses discursos faz-se fundamental para compreendermos a lógica que está aí instaurada, nessa ligação da linguagem de aprendizagem com os discursos políticos e sua entrada no
campo jurídico: o Estado se apropria dessa linguagem para fazer
valer os seus propósitos. As verdades do Estado se encarnam na
linguagem de aprendizagem e possibilitam uma gestão tanto mais
econômica quanto mais controladora através da mobilização social. A aprendizagem como direito mobiliza a todos na luta pela
garantia desse direito. Uma vez que a linguagem de aprendizagem
está conectada a uma lógica da performance, do autodesempenho,
da qualidade enquanto produtividade, o Estado precisará de uma
docência produtivista, para que possa atingir suas metas, enquanto
escolas permanecem funcionando com estrutura precária e os professores com baixos salários e uma formação continuada deficitária.
Para continuar pensando...
Com o propósito de que esse exercício de análise possa provocar
ou fazer “desentocar o pensamento” para que outras verdades sejam
criadas, problematizadas e (re)criadas, aos bocados, de modo contingente, mas efetivamente, deixamos algumas pistas para continuarmos
pensando sobre a formação de professores e a constituição da subjetividade docente a partir da instauração da aprendizagem como direito
e da sociedade de aprendizagem como meta, apresentadas em nossa
análise de um programa que tem confirmada sua potência formativa.
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Queremos encerrar esse texto com a seguinte provocação: o que
temos vivido atualmente como profissão docente – falta de atratividade e valorização para a carreira e precarização do trabalho
(GATTI; BARRETO, 2010) - e o que temos presenciado especialmente nas escolas como “fragilização dos conhecimentos escolares”
(FABRIS; TRAVERSINI, 2013; SILVA, 2014 e YOUNG, 2011),
não pode ser fruto também de uma educação que se move pela linguagem da aprendizagem e desvia o foco do ensino?
Esperamos que a potencia formativa desse programa que analisamos, que tem o desafio da promoção de um ethos de formação
(DAL´IGNA; FABRIS, 2015) possa enfrentar de forma contingente, mas sistemática, os desafios da sociedade de controle.
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A QUESTÃO DA FORMAÇÃO
E A REINVENÇÃO DA DOCÊNCIA
Alexandre Alves

E então Sócrates sentou-se e disse:

“Ó Agathon, que bom seria se a sabedoria fosse alguma
coisa que pudesse fluir daquele que está mais pleno dela
para o que está mais desprovido, por mero contato de um
com o outro, como a água, que passa do vaso mais cheio
para o mais vazio por meio de um fio de lã”.
Platão, Banquete

Introdução
Não é de hoje que se detecta uma crise de princípios e pressupostos
na formação docente. Alguns lamentam a progressiva corrosão da autoridade, antes inequívoca, de que gozava o docente - autoridade que
estava baseada na posse de um determinado saber que lhe conferia
sua posição como mestre encarregado de “transmitir” o conhecimento.
Outros aplaudem a obsolescência do professor na “sociedade do conhecimento” e proclamam a inutilidade de um profissional encarregado de “impor disciplina” e administrar currículos num mundo
cada vez mais interconectado em que a informação se encontra disponível instantaneamente. Apesar de sua oposição aparente, ambas
as posições partem de um mesmo pressuposto: de que a função
primordial do professor seria a de fazer a mediação entre os conhecimentos, habilidades, saberes etc. a ser aprendidos e aqueles que
devem aprendê-los, o que significa reduzir o ensino a uma relação
de comunicação. Mas será que essa é a única função do docente
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ou mesmo a mais importante? Será que a relação de comunicação
entre um emissor e um receptor esgota o sentido do ensino?
Para iniciar o escrutínio dessa questão, analisaremos brevemente
como Foucault aborda o papel do mestre nas práticas de direção de
consciência nas escolas filosóficas da antiguidade greco-romana e
na “pastoral das almas” no início do cristianismo.
Foucault e a genealogia do mestre nas escolas filosóficas
antigas e na pastoral cristã
Na morfologia das tecnologias do eu proposta por Foucault, é importante distinguir claramente a ética dos antigos (voltada para o
cuidado de si) da moral cristã (que visa a renúncia a si). Na superfície,
não parece haver ruptura, pois ambas partilham as mesmas técnicas
e exercícios espirituais que caracterizam a austeridade moral na Antiguidade, como a prática da direção de consciência por um mestre.
Porém, o sentido e a finalidade de cada uma dessas perspectivas pagã e cristã - são opostos e incompatíveis. Enquanto para os pagãos
o objetivo das práticas ascéticas é criar um sujeito autônomo, apto a
governar a si mesmo e aos outros; para os cristãos, essas mesmas práticas devem produzir um sujeito obediente, humilde e submisso. Vejamos brevemente como Foucault dá conta deste contraste em suas
análises genealógicas, para em seguida compreender a relação desta
questão com as práticas pedagógicas na modernidade.
No curso A Hermenêutica do Sujeito, Foucault parte do diálogo
Alcibíades de Platão para analisar o papel do mestre socrático na
prática do cuidado de si. Esta prática não pode ser dissociada de
sua função política: para governar os outros, é necessário possuir
um certo saber ao qual só se tem acesso pelo conhecimento de si
mesmo. Esse é um saber que a paideia do cidadão ateniense não fornece, que só pode ser obtido pela relação dialógica com um mestre:
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[...] não existe cuidado de si sem a presença de um mestre. Mas
o que define a posição do mestre é que ele cuida do cuidado
que aquele que ele guia pode ter consigo mesmo. À diferença
do médico ou do pai de família, ele não cuida do corpo ou dos
bens. À diferença do professor, ele não cuida de ensinar àquele
que guia atitudes ou capacidades específicas [...]. O mestre é
aquele que cuida do cuidado que o sujeito tem consigo mesmo
e que encontra no amor que tem por seu discípulo a possibilidade de cuidar do cuidado que o discípulo tem consigo próprio
(FOUCAULT, 2001, p. 58).

A análise do Alcibíades mostra, portanto, que no período socrático,
o cuidado de si se refere essencialmente ao adolescente ou jovem
que deve aprender a ocupar-se de si mesmo para, mais tarde, poder
ocupar-se dos outros, ou seja, exercer as magistraturas e garantir a
glória da pólis. Este mestre não é apenas alguém que “instrui” ou
transmite uma habilidade específica ao discípulo (como o sofista,
mestre que ensinava a arte da palavra, a retórica, competência necessária para quem queria atuar politicamente), mas aquele que faz
com que o discípulo cuide de si mesmo para ser digno de cuidar dos
outros. Contudo, a obrigação ética do cuidado de si, neste contexto,
é limitada por sua função política (o cuidado da pólis). Nos séculos
I e II, entretanto, o cuidado de si se desvencilha do cuidado político
da cidade e se autonomiza na forma de uma arte de viver (tekhnê
tou biou) que pode ser praticada, em tese, por qualquer indivíduo
durante toda a sua existência. Autonomizando-se em relação à sua
função política, o cuidado de si passa a girar em torno da questão:
que tipo de transformação o indivíduo deve praticar sobre si para
aceder à verdade? A transformação de si passa a ser, assim, a condição de acesso à verdade. Nesse processo, o mestre, sempre calcado
no modelo socrático, será sempre o intermediador necessário entre
o sujeito e a verdade. Desvinculado de sua função de formador de
uma elite política, o mestre passará a exercer o papel psicagógico de
transformação do sujeito na prática da direção de consciência.
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Nas escolas filosóficas da antiguidade pagã, a prática da direção
tem tanto um papel formativo quanto crítico e corretor. A formação
não se refere a um determinado fim profissional, mas se vincula a
uma preparação para que o indivíduo suporte as dificuldades e desgraças que poderão atingi-lo ao longo de toda sua vida. E tal formação não pode ser desvinculada de uma perspectiva ou de um aspecto
de correção que vai se tornar central, pois a ação formadora não pode
se exercer no indivíduo sem que ele desaprenda os maus hábitos, os
erros e a dependência que o deformam e que se encontram incrustrados na sua conduta (FOUCAULT, 2001, p. 116 e seg.).
Ambos os aspectos das práticas de si nas escolas filosóficas pagãs - formador e corretor ou crítico - são indissociáveis. Foucault
descreve esse procedimento como um processo de “decapagem”,
ou seja, de remoção de impurezas e incrustações que se devem aos
hábitos estabelecidos, ao meio e ao ensino recebido. Decorre daí,
nos filósofos helenísticos, toda uma crítica da educação recebida na
infância e dos valores transmitidos no meio familiar. Para realizar
esse duplo processo, porém, a presença de um mestre é crucial. É o
que afirma Sêneca na Carta 50 a Lucílio:
Parece que temos vergonha de aprender a sabedoria! Pelos
deuses, se acharmos que é vergonhoso buscar um mestre, então
podemos perder a esperança de obter as vantagens da sabedoria por obra do acaso. Para dizer a verdade, nem sequer é necessário grande esforço se, como disse, começarmos a formar e
corrigir a nossa alma antes que as más tendências cristalizem.
[...] Podemos aprumar toros de madeira, por muito tortos que
estejam; por meio do calor é possível endireitar pranchas curvas e adaptar sua forma natural às nossas conveniências. Com
muito mais facilidade se pode dar forma à alma (animus accipit
formam), essa entidade flexível, mais maleável que qualquer líquido (SÊNECA, 1991, p. 171).

Assim, para Sêneca, a tarefa formativa que é a aquisição da virtude ou
da sabedoria, essa tarefa filosófica por excelência, não pode ser realizada
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sem a tarefa complementar da correção, tarefa crítica que livra a alma
do erro, que retifica e conduz à forma original o que foi deformado pela
criação, a educação e o hábito. Esta forma, entretanto, não é retorno à
origem ou recuperação de uma essência perdida ou alienada, mas paradoxalmente, é o esforço de “tornar-nos o que jamais fomos” (FOUCAULT, 2001, p. 92), uma “reforma de si” que esculpe o material dúctil
de que é constituída a alma humana na visão senequiana.
A figura do mestre assume aqui importância central, pois “torna-se um operador na reforma do indivíduo e na formação do indivíduo como sujeito. Ele é o mediador na relação do indivíduo com
sua constituição de sujeito” (FOUCAULT, 2001, p. 125). O mestre
é um mediador necessário nesse processo que implica a transformação da hexis, ou seja, o modo de ser recebido, os maus hábitos, o
comportamento vicioso que precisa de correção.
Nas escolas filosóficas pagãs, a direção é apenas provisória, pois
o objetivo é conduzir o indivíduo a um estado em que não precise
mais ser dirigido, em que atinja pleno domínio de si, tornando-se
soberano sobre sua vontade, seus atos e pensamentos. Na prática
da direção cristã, em contrapartida, a finalidade é a mortificação
da vontade própria por meio da submissão constante e contínua à
vontade de um outro. Portanto, nesse modo de direção encontrado
na antiguidade pagã, o mestre é aquele que promove a liberdade de
ação do outro, é aquele, portanto, que conduz o outro, fazendo com
que este se libere dos vícios, da intranquilidade, do mal, da infelicidade e assuma o controle de si mesmo e de sua vida. Ao atingir essa
finalidade formadora, o mestre já não se faz mais necessário.
Agora vejamos como Foucault apresenta a relação com o mestre
no início do cristianismo. A pastoral cristã como técnica de governo
dos homens foi definida por Gregório de Nazianzo como “a arte de
todas as artes” (tékhnê tekhnôn), “o saber de todos os saberes” (espistêmê
espitêmôn), que é como Aristóteles definia a filosofia na Metafísica. Assim, entendida como a arte que ensina a governar os outros, a guiar sua
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conduta, tanto individual quanto coletivamente, durante toda a vida, a
pastoral reivindica para si a proeminência que tinha a filosofia no mundo greco-romano pré-cristão. A finalidade desta arte do governo ou da
condução dos homens é criar uma relação de obediência integral entre
o dirigido e aquele que dirige. Para isso, o pastor individualiza cada integrante do rebanho, cuidando de cada um conforme “uma economia
sutil do mérito e do demérito” (FOUCAULT, 2001, p. 176).
Diferente da relação entre mestre e discípulo nas escolas filosóficas da Grécia antiga, a pastoral cria uma relação de dependência
que não é reversível: “[...] quando alguém se submete a um professor de Filosofia, na Grécia, é para poder chegar, num dado momento, a ser mestre de si, ou seja, a reverter essa relação de obediência e
tornar-se seu próprio mestre” (FOUCAULT, 2001, p. 180). Desta
forma, para os gregos, a relação de condução é necessariamente provisória, passageira, transitória, porque sua finalidade é produzir um
resultado exterior à própria relação: o conhecimento de um ofício,
a aquisição da virtude, o fortalecimento da saúde etc. Já na pastoral
cristã, a finalidade é interna à própria relação e visa produzir um determinado tipo de subjetividade - humilde, dócil, dúctil, obediente.
A pastoral cristã das almas, assim, criou um novo modo de subjetivação no qual o indivíduo é vinculado à sua própria identidade
por meio da produção de uma verdade interior e a aceitação integral
da submissão à vontade de um outro: “a pastoral preludia [...] a
governamentalidade pela constituição tão específica de um sujeito
[...] que é subjetivado pela extração da verdade que lhe é imposta” (FOUCAULT, 2004, p. 188). No monaquismo cristão, em que
foi gestado esse novo modo de subjetivação, a obediência torna-se
meio e fim de si mesma. Porque o mal está sempre à espreita, o
monge cristão deve se submeter exaustiva e indefinidamente à vontade de um outro, para o qual confessará, pondo em discurso, todos
os cordis arcana (os segredos do coração, segundo Cassiano), todos
os movimentos mais recônditos de sua alma.
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Segundo a análise de Foucault no curso Do governo dos vivos
(FOUCAULT, 2012), nos primeiros séculos do cristianismo, o monaquismo se apresentava como a “vida perfeita” e utilizava as mesmas
técnicas da vida filosófica da filosofia helenística, como a direção de
consciência, porém tendo em vista outra finalidade. Nesse dispositivo de subjetivação, a verdade e a subjetividade são vinculadas de
maneira completamente distinta das escolas filosóficas pagãs. Essa
vinculação surge num texto de São Nilo, do século IV, analisado por
Foucault: “Trata-se de, nessa vida perfeita, estabelecer a éthos katórthosis, a retificação, o aperfeiçoamento dos costumes, a maneira de ser,
com a tou óntos gnôsis alethés, o conhecimento verdadeiro do que é”
(FOUCAULT, 2012, p. 254). Esse texto vincula subjetividade e verdade, colocando uma certa transformação do indivíduo, a “correção”
ou “retificação” dos costumes, como condição para o acesso à verdade.
Porém, essa transformação se dá ao preço da renúncia a toda vontade
própria por parte do indivíduo que a ela se submete. É aí que reside a
principal diferença com o cuidado de si antigo. Ao invés de instituir
uma relação de autonomia e soberania consigo mesmo, na qual a mediação do mestre é uma etapa necessária, mas transitória, o dispositivo pastoral vincula a subjetividade a um mestre ou guia, com o qual
se está em dívida perpétua. Foucault chama esse dispositivo pastoral
de “hermenêutica de si” e afirma que dele provêm as instituições de
controle e governo das condutas que garantem o funcionamento efetivo do poder no mundo moderno.
Hermenêutica de si e pedagogia moderna
Origem da subjetividade moderna, a hermenêutica de si cristã estava ligada ao auto sacrifício da individualidade, à renúncia e à mortificação da vontade em nome da salvação da alma. Pelo menos desde
Descartes, a modernidade pretende criar um sujeito autônomo e
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autodeterminado, desvencilhado das coações vindas do passado e
da tradição. Porém, como analisou Foucault, esse projeto se depara com a permanência das velhas formas de governo das condutas
vindas da pastoral cristã das almas. Nas conferências para o Dartmouth College, proferidas em 1980, Foucault mostra por que era
necessário o retorno ao cristianismo para explicar a permanência da
hermenêutica de si na modernidade. As mesmas técnicas - ou seja,
a confissão contínua, o exame permanente, a subordinação perpétua
à direção alheia - agora desvinculadas da obrigação da renúncia e
do auto sacrifício, ou seja, fora de um contexto estritamente religioso, foram utilizadas pela cultura ocidental como apoio necessário e
indispensável para suas instituições de governo dos indivíduos.
De acordo com Foucault, portanto, as tecnologias do eu herdadas do monasticismo cristão são a condição da governamentalização generalizada da sociedade que se observa no ocidente moderno.
Na modernidade, a Pedagogia foi uma das instituições (uma das
principais formas de saber-poder) que ajudaram a difundir e em
que se apoiaram essas tecnologias de subjetivação. Saberes como a
psicologia da criança, vinculados ao dispositivo escolar, tornaram
possível um certo modo de “governo da infância”. O que Foucault
questiona não é a cientificidade ou objetividade desses conhecimentos, a pertinência de pesquisas como as de Piaget e Vygotsky,
por exemplo, para compreender o desenvolvimento infantil. Foucault quer colocar um problema mais amplo, de fundo: por que nos
sentimos obrigados a “construir um conhecimento científico com
relação às crianças para justificar nossa maneira de governá-las?”
(FOUCAULT, 2013, p. 123). Por que, no mundo ocidental, a manifestação da verdade na forma da subjetividade se apresentou como
base das instituições e das formas de poder?
Do ponto de vista de Foucault, a pedagogia moderna é a tentativa
de fundar cientificamente, num discurso com pretensão à verdade,
as práticas de governo que visam produzir indivíduos disciplinados,
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obedientes, dóceis, submissos etc. Mais do que colocar em questão
essas práticas, Foucault nos sugere que se trata de problematizar os
saberes e o dispositivo de saber-poder em que elas funcionam.
Na escola tradicional, a capacidade de impor disciplina, de ordenar e ser obedecido era e ainda é a marca indelével do governo do
professor. Em geral, o pensamento do pedagogo alemão Johann F.
Herbart é reconhecido como uma das matrizes principais da escola
tradicional, com sua ênfase na disciplina, na autoridade magistral e
no “método” pedagógico capaz de assegurar a transmissão do saber.
Herbart pretende fundar um determinado modo de “governo
das crianças” na pedagogia vista como a “ciência” que o educador
deve possuir se quiser realizar adequadamente sua atividade educativa. Essa ciência se baseia numa psicologia apriorística que concebe a mente como tábula rasa desprovida de conteúdos prévios.
Negando que haja qualquer faculdade preexistente, Herbart entende a mente do aluno como matéria a ser modelada pela ação educativa do mestre, que lhe imprime uma forma. A “formabilidade”
da mente e das disposições do educando se apresenta, assim, como
um dos conceitos centrais da pedagogia herbartiana: “O conceito fundamental da pedagogia é a formabilidade [Bildsamkeit] do
aluno” (HERBART, 1835 apud NOGUERA-RAMIREZ, 2011, p.
199). Assim, Herbart associa três princípios básicos, que são pressupostos para a formação (Bildung): governo (Regierung), disciplina
(Zucht) e instrução (Unterricht). A ideia é que a instrução, ou seja,
a transmissão de conhecimentos, só é possível se a vontade do aluno for prévia e progressivamente modelada por meio da disciplina
imposta pelo educador. Toda a ênfase, portanto, recai no governo
do educador, na sua capacidade de controlar a “desordem” que caracteriza a mente e o comportamento das crianças para implantar
na sua alma os interesses e desejos que lhe permitirão crescer como
um adulto moralmente responsável, como ressalta Herbart em seu
tratado Pedagogia Geral (1806):
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A criança vem ao mundo desprovida de vontade e, por consequência, incapaz de qualquer relação moral. Os pais podem, por
conseguinte (em parte voluntariamente, em parte por exigência
da sociedade apropriar-se dela como se fosse de uma coisa. É
certo que eles sabem que naquele ser [...] se irá com o tempo
manifestar uma vontade que precisa de ser conquistada. [...] Há,
porém, um longo caminho a percorrer até aí. Primeiro, não se
desenvolve na criança uma autêntica vontade capaz de tomar decisões, mas tão somente um ímpeto selvagem que a arrasta para
aqui e para ali, que é de si um princípio de desordem, contrariando
as disposições dos adultos [...]. Essa impetuosidade tem de ser
subjugada, senão a desordem terá de ser atribuída como culpa
aos que tratam da criança. A submissão processa-se através do
poder e o poder tem de ser suficientemente forte e repetir-se as
vezes que forem necessárias para ter completo êxito, antes que
se manifestem na criança os traços de uma vontade própria (HERBART, 2003, p. 30-31, grifos do autor).

Assim, Herbart faz todo o processo de ensino depender da autoridade magistral, do “poder” do mestre para domesticar e subjugar
as disposições dos alunos, ou seja, para dobrar a sua vontade, que se
apresenta como o principal obstáculo para a efetivação da instrução.
Esses princípios foram aplicados por Herbart em sua experiência
na formação de professores secundaristas no Seminário Pedagógico
fundado por Humboldt na Prússia em 1809. De acordo com uma
concepção associacionista e intelectualista do conhecimento, Herbart
define os cinco passos formais da instrução: preparação, apresentação,
associação, generalização e método ou aplicação. A utilização dessa
metodologia garantiria a transmissão do conhecimento e a sua ampliação em círculos cada vez mais amplos. O educador, assim, controla toda a experiência do educando, definindo a ordem e sequência em
que os conteúdos a serem aprendidos serão transmitidos.
A partir da segunda metade do século XIX, com a difusão da
pedagogia herbartiana, esta torna-se uma das bases do ensino tradicional1. Apesar de sua psicologia apriorística logo ter sido aban138

donada em benefício de uma psicologia mais objetiva e empírica,
a importância de Herbart reside em sua tentativa de legitimar o
poder e a autoridade docente numa pedagogia com pretensão à
cientificidade. Ao fixar uma divisão rígida de papéis entre o professor, técnico que possui a ciência que permite educar - a pedagogia
- e os educandos, sempre suscetíveis de se verem desencaminhados pela “desordem”, Herbart retira da docência todo dialogismo
e, portanto, qualquer possibilidade de reciprocidade entre educador e educando. Ao enquadrar o conhecimento num “método” de
transmissão de conteúdos, é o próprio saber, por sua vez, que perde
sua dimensão psicagógica ou transformadora. Herbart afirma que
o objetivo da instrução e da disciplina é o desenvolvimento pleno
das capacidades humanas e da autonomia moral, ou seja, a Bildung,
porém, os meios utilizados para essas nobres finalidades apenas revalidam, num contexto laico, os procedimentos pastorais destinados
a fabricar um sujeito dócil, passivo e obediente.
O dialogismo na relação entre mestres e alunos:
o socratismo de Kierkegaard
Na análise foucaultiana das práticas de si na Antiguidade e no início do cristianismo, a genealogia do mestre evidencia a distinção
entre dois modos de subjetivação que correspondem a duas diferentes funções do mestre2: como intermediador numa relação soberana e autônoma consigo mesmo e como operador numa relação
Sobre a pedagogia disciplinar e o dispositivo escolar moderno, cf. Foucault
(2007) e Dussel & Caruso (2003).
2
Para uma o estado da arte atual sobre as implicações da publicação
dos últimos cursos de Foucault para a filosofia e as ciências humanas, cf.
Lorenzini (2013). Para uma avaliação das implicações do último Foucault
para a reflexão sobre a função docente, cf. Larrosa (1994) e Carvalho (2010).
1
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de obediência e dependência perpétua. Com o processo de governamentalização da sociedade, no qual o dispositivo pedagógico é uma
peça central, foi o segundo modo de subjetivação que se impôs, como
pudemos constatar pela análise da pedagogia herbartiana. A partir da
década de 1960, esse dispositivo pedagógico começa a entrar em crise,
abalado pelas mudanças comportamentais e pelos ataques das pedagogias críticas e libertárias. Porém, ao colocar a ênfase nos conceitos
de alienação e repressão, o máximo que essas pedagogias conseguiram foi o relaxamento das coações disciplinares mais brutais e explícitas da escola tradicional, sem oferecer realmente um modo alternativo de subjetivação. Isso ocorre, de acordo com Foucault, porque as
práticas de “liberação” ou “desrepressão” são condição necessária, mas
não suficiente das “práticas de liberdade”. O problema é que não se
pode deduzir novas práticas de liberdade das práticas de liberação.
No contexto escolar, a desrepressão, por si só, não permite realmente
escapar à sujeição que, ao lado das antigas técnicas disciplinares que
nunca desapareceram de fato, conta também com técnicas mais sutis
e invisíveis de controle das condutas por meio da biopolítica.
Porém, ao lado da constituição da pedagogia e da escola como
dispositivo disciplinar e biopolítico, a modernidade também produziu alternativas, por meio das quais podemos tentar repensar nossos modelos e práticas. Neste item final deste capítulo, gostaria de
oferecer uma alternativa para pensar a formação dos mestres e a
relação mestre-discípulo a partir da releitura feita por Kierkegaard
da tradição socrática. A partir desse contra-modelo podemos tentar redescobrir a dimensão perdida da reciprocidade dialógica entre educadores e educandos, numa hermenêutica da compreensão
que apresenta uma relação entre subjetividade e verdade distinta da
hermenêutica de si cristã criticada por Foucault. É importante assinalar que se trata apenas de uma possibilidade, ainda provisória e
alusiva, para repensar a questão da formação e reinventar a docência
e não de uma teoria articulada ou uma proposta positiva.
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Partindo da ironia socrática, Kierkegaard acentua a necessidade
da reciprocidade na relação entre mestre e discípulo como condição
indispensável para a transmissão da verdade e o conhecimento de si.
A passagem da não-verdade para a verdade, que constitui a relação
pedagógica, é um ato de auto-compreensão no qual o mestre só
pode desempenhar o papel de um mediador:
O discípulo é a ocasião para o mestre de compreender a si
mesmo, o mestre é a ocasião para o discípulo de compreender
a si mesmo. Por sua morte3, o mestre não tem nenhum direito
sobre a alma do discípulo, nem o discípulo sobre a alma do
mestre [...]”. (KIERKEGAARD, 1969, p. 68).

Assim, na visão kierkegaardiana, o mestre é, para o discípulo, um
mediador ou um intercessor na compreensão de si mesmo e vice-versa. No momento mesmo em que ensina algo, o mestre aprende
com seu discípulo. O ato pedagógico constitui, portanto, a “ocasião”
para a auto compreensão recíproca do mestre por intermédio do
discípulo e do discípulo por intermédio do mestre. Porém, nenhum
mestre humano seria capaz de simplesmente “transmitir” a verdade,
pois esta não é uma coisa ou um conteúdo que poderia passar do
vaso mais cheio para o mais vazio, como afirma a citação de Platão
que serve de epígrafe para este capítulo.
Aqui, Kierkegaard retoma uma tradição sobre a impossibilidade
de transmitir diretamente a verdade que remonta ao paradoxo do
Mênon de Platão, que é citado no início das Migalhas Filosóficas de
Kierkegaard. Vejamos, em primeiro lugar, o argumento do Mênon:
Mênon
De que forma ou por qual método podes procurar, ó Sócrates,
por uma coisa de cuja natureza nada sabes? Ora, que espécie
3

Kierkegaard se refere à morte de Sócrates na Apologia de Platão.
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de coisa, entre aquelas que não conheces, nos apresentará como
objeto de tua busca? Ou mesmo supondo, no caso mais propício, que a encontres por acaso, como saberás que é a coisa que
procuravas?
Sócrates
Compreendo o que queres dizer, Mênon. Vê que argumento capcioso introduzes aqui - que, de fato, é impossível a um
homem procurar aquilo que ele sabe e igualmente impossível procurar o que não sabe? Pois o que ele sabe, não pode
procurá-lo, pois sabe-o, e o que não sabe, não pode também
procurá-lo, visto que nem mesmo sabe o que deve procurar”
(PLATÃO, 1967, p. 80, tradução nossa).

A ideia que subjaz a esse conhecido paradoxo é que os signos que
constituem a linguagem conservam o saber ao longo do tempo, mas
o referente para o qual apontam, ou seja, a experiência pressuposta
por esse saber, não pode ser transmitida. Por si mesma, a palavra
não é capaz de nos ensinar nada. Para aprender, é preciso que sejamos capazes de reproduzir em nós mesmos a experiência à qual a
palavra remete. Devido à impotência da linguagem em tornar presente a intuição por trás da palavra, esta experiência não pode ser
transmitida, mas apenas revivida. A verdade, portanto, não pode ser
objeto de um discurso objetivo, mas somente de uma experiência
existencial. Agostinho retoma, assim, o papel psicagógico do ensino.
Na maiêutica socrática, a verdade não pode ser transmitida, pois
já reside naquele que a procura. O mestre, assim, é apenas aquele
que faz as almas darem à luz a verdade que se ocultava dentro delas.
É por isso que, para Kierkegaard, o ato pedagógico não implica
nenhuma dívida ou dever do discípulo em relação ao mestre: “A
melhor forma de compreender Sócrates é justamente entender que
não lhe devemos nada, é isto que prefere Sócrates e ele está certo
em preferi-lo” (KIERKEGAARD, 1969, p. 119). Não há dívida
justamente porque o trabalho de aprender, de se apropriar de uma
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verdade, subjetivando a palavra recebida, reside todo do lado do
discípulo. O mestre desempenha apenas o papel do mediador nesse processo de apropriação subjetiva do saber. Isso significa que a
conquista da verdade exige um esforço por parte do indivíduo, um
trabalho árduo e paciente sobre si mesmo, como recorda France Farago em seu comentário de Kierkegaard: “a verdade não é dada, ela
é o preço de uma batalha, de uma apropriação pessoal daquilo que a
linguagem só pode indicar” (FARAGO, 2011, p. 186).
Enquanto o mestre se coloca na posição do detentor do saber,
enquanto acredita que pode “transmitir” verdades a seu discípulo,
o processo de auto-compreensão permanece bloqueado e nenhum
ensino significativo pode ocorrer. É somente quando o mestre abre
mão dessa ilusão que a formação pode ter início:
Ser mestre não é afirmar as coisas com convicção, nem dar lições
que devem ser aprendidas; ser mestre é, na verdade, ser discípulo.
O ensinamento começa quando o mestre aprende do discípulo,
quando ele se instala no que o discípulo compreendeu, da maneira como ele compreendeu” (KIERKEGAARD, 1984, p. 28).

Em sua maneira de vincular verdade e subjetividade e na relação dialética entre mestre e discípulo, portanto, Kierkegaard nos dá um caminho para repensar a formação do professor fora tanto da lógica disciplinar e autoritária da escola tradicional, quanto da lógica biopolítica
neoliberal, para a qual a figura do mestre é considerada supérflua.
Considerações finais
Paulo Freire chamava de “concepção bancária da educação” (FREIRE, 1983, p. 67) aquela em que o educador “transfere” o saber, de
que é depositário, ao educando, que estaria desprovido dele. Essa
é uma concepção não dialógica da educação, na qual os papéis são
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rigidamente divididos, cabendo ao educador pensar, assumir a palavra, impor a disciplina, selecionar os conteúdos a serem ensinados,
pré-definir as opções disponíveis etc., enquanto ao educando caberia apenas ouvir atentamente, deixar-se disciplinar, aceitar as opções
que lhe são oferecidas etc. É uma educação que visa a adaptação ou
o ajustamento do educando ao existente, em que ele torna-se apenas espectador do processo pedagógico e não sujeito ativo de sua
própria transformação.
Jacques Rancière igualmente ressalta que é essa concepção que
mantém a desigualdade baseada na desigualdade de “competências”.
O que Rancière chamada de “mestre emancipador” é aquele que
se recusa a reduzir a educação à “transmissão” de conhecimentos e
pressupõe o dialogismo entre educador e educando como ponto de
partida e condição necessária para o próprio processo educativo:
[O mestre emancipador] não é um instrutor de coletividades.
Ele jamais se dirige senão àquele que se dirige a ele. Ele está
diante de alguém que quer entrar no país do saber e lhe pergunta: [...] O que você procura no país do saber é a confirmação de
sua ignorância ou da incapacidade comum ou é o crescimento
de sua própria capacidade? (RANCIÈRE, 2005, p. 29).

Como o Sócrates de Kierkegaard, o mestre que quer emancipar
tem que começar questionando seu próprio saber e renunciando a
ocupar a posição de “guia de conduta”, ou seja, de pastor que levará
o rebanho ao bom caminho, ao “país do saber”. Isso lhe interdita
colocar-se na posição de “libertador” substituindo a formação pela
doutrinação político-ideológica, o que somente teria o efeito de reafirmar o governo das condutas próprio do poder pastoral. A tarefa
da emancipação intelectual é individual e está toda do lado daquele
que aprende, não do que ensina; ela depende de um “trabalho sobre
si”, que só o discípulo pode realizar, o mestre sendo apenas o mediador, o intercessor ou, nos termos de Kierkegaard, a “ocasião” para
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o conhecimento do mundo e o conhecimento de si. Para Rancière,
portanto, o “mestre emancipador”, ou seja, aquele que trabalha ativamente pela autonomia intelectual do educando, nunca se confunde nem com o “professor”, que exerce um certo papel social e institucional, nem com o “cidadão”, que deseja o bem da humanidade
ou da comunidade. Essas três figuras - o emancipador, o professor e
o cidadão - jamais convergem numa mesma identidade.
Isso diferencia a postura de Rancière da de Paulo Freire, para quem
emancipação individual e práxis política se identificavam, o professor colocando-se como “intelectual orgânico” ao lado dos oprimidos
e contra os opressores. Tal como apresentei acima, a genealogia do
mestre feita por Foucault mostra que onde há educação, há governo
ou “condução de condutas” (FOUCAULT, 2012). Porque a educação não pode se basear na pura espontaneidade natural do educando,
algum grau de “condução” sempre estará presente, portanto, sempre
haverá um papel para o mestre. Os limites e usos possíveis do poder
magistral são justamente a questão que pode aproximar os dilemas e
inquietações do cenário educacional contemporâneo das “práticas de
si” das escolas filosóficas pagãs. É justamente porque educar é um ato
arriscado, por envolver sempre algum grau de arbítrio e de controle,
que se faz necessária a reflexão sobre seus limites éticos. Como mostrou Foucault em sua análise do cuidado de si antigo, somente aquele
que sabe cuidar corretamente de si é capaz de cuidar corretamente
dos outros. O governo de si, assim, é posto como “limite ético” do
governo dos outros. A revalorização do mestre socrático nas análises
do último Foucault nos fornece elementos para repensar a dimensão
ética do ato pedagógico e, como vimos na análise da releitura kierkegaardiana, o modelo socrático como matriz de uma relação dialógica
entre educador e educando e de uma relação psicagógica com o conhecimento permanece válido.
Para concluir este capítulo, devemos lembrar que em qualquer
relação pedagógica, num sentido bem amplo da expressão, há sem145

pre dois polos: de um lado, aquele que precisa de um certo saber
para qualquer finalidade que seja (ampliar seus conhecimentos, dominar uma habilidade, tornar-se mais virtuoso, introduzir-se numa
certa profissão etc.) e aquele que está em condições de ensinar esse
saber em virtude de sua competência ou qualificação profissional.
O saber ou conhecimento em questão, porém, não pode ser simplesmente “transmitido” de um polo a outro como a informação flui
por um cabo de fibra ótica, por exemplo. O professor não é apenas
o emissor de uma mensagem e o aluno não é apenas um receptor,
como na relação de comunicação. Porque o conhecimento é uma
experiência subjetiva e não apenas uma “coisa” suscetível de transitar de um lugar ao outro, o ato pedagógico implica necessariamente
a relação entre um professor e um aluno. Para ser significativa e
transformadora, essa relação deve ser também dialógica ou psicagógica, ou seja, ela deve ser operativa na transformação recíproca entre
os dois polos do processo educativo. Porém, essa conclusão exige
que repensemos toda nossa relação com o saber e com a subjetividade no mundo contemporâneo. Quando a divisão entre aquele
que ensina e aquele que aprende se enrijece, perde-se o caráter dialógico do processo educativo; quando o ato de educar é reduzido ao
processo de transmissão de um conhecimento tomado como dado,
a educação perde seu caráter psicagógico. Na possibilidade de reencontrar essa dimensão perdida do ato pedagógico reside a esperança
de uma renovação da formação escolar e de uma revalorização da
função docente.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL
DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID)
NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
DOS DOCENTES: UM ESTUDO DE CASO

Liliane Barreira Sanchez
Marcela de Souza Santana

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), criado pelo Ministério da Educação em parceria com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), tem o objetivo de fomentar a formação inicial dos futuros professores e a formação continuada dos docentes atuantes na
Educação Básica. A instituição deste programa se deu como desdobramento de ações e políticas públicas anteriores voltadas para o
incremento da educação em nosso país, dentre as quais destacamos
o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído
através do Decreto n° 6094, de 24 de abril de 2007, cujo Artigo 2°
estabelece, no item XII, que a União se compromete a “instituir
programa próprio ou em regime de colaboração para formação inicial e continuada de profissionais da educação”.
Voltado para atender as Instituições de Educação Superior (IES)
federais, estaduais, municipais e comunitárias sem fins lucrativos, o
PIBID tem como diferencial a concessão de bolsas de iniciação à
docência para os alunos dos cursos de licenciaturas e para coordenadores e supervisores que integram o programa, bem como o financiamento de despesas a ele vinculadas. Atualmente, são 284 IES
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participando do programa e desenvolvendo 313 projetos de iniciação
à docência1. Seu primeiro edital foi lançado em 2007 e o mais recente
em 2013, tendo totalizado seis editais até a presente data. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) vem participando
de todos esses editais, excetuando o de nº 018/2010/CAPES - PIBID Municipais e Comunitárias, por não se adequar ao seu perfil.
Dentre os principais objetivos do PIBID, estão: o incentivo à formação de professores para a Educação Básica, a valorização do magistério, a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas para
a formação docente nos cursos de licenciaturas, com a inserção dos
estudantes (futuros professores) no ambiente escolar e a promoção
da integração entre o Ensino Superior e a Educação Básica. Desta maneira, além de possibilitar o desenvolvimento de experiências
inovadoras e a vivência de práticas pedagógicas por esses estudantes,
o PIBID incentiva as escolas a participarem também da formação
desses futuros profissionais. Para participarem do PIBID, as IES
precisam elaborar Projetos Institucionais Temáticos, compostos por
subprojetos, que são elaborados por cada curso de licenciatura participante do Projeto Institucional, bem como firmar convênios com
escolas-parceiras, que são escolas de Educação Básica do sistema de
ensino público que se disponibilizam a integrar o projeto.
Atualmente, são cinco as modalidades de bolsas oferecidas2 pelo
PIBID: Coordenação Institucional, a cargo de um(a) professor(a)
da Instituição de Ensino Superior (IES) responsável pelo Projeto;
Coordenação de área de Gestão de Processos Educacionais, a cargo de professores (as) da mesma IES, que auxiliam o coordenador
institucional; Coordenação de área de Conhecimento, a cargo de
professores(as) dos cursos de licenciatura da IES; Supervisão, a carPara maiores informações, ver: http://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid
2
Todas essas informações encontram-se disponíveis no site da CAPES
1
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go de professores(as) das escolas parceiras; Iniciação à Docência,
para licenciandos(as) da IES. Cada bolsista de iniciação à docência
selecionado(a) deve ser estudante de um dos cursos de licenciatura
plena que integram o “Projeto Institucional” e deve dedicar-se, no
período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID, sem prejuízo
de suas atividades discentes regulares, dentre as quais contam sua
inserção e ação no ambiente escolar, sempre supervisionado por um
professor da escola-parceira, chamado de “supervisor”.
O professor supervisor é personagem fundamental para o desenvolvimento do PIBID nas escolas-parceiras. É ele quem ajuda a
planejar as atividades a serem desenvolvidas pelos licenciandos, em
conformidade com as necessidades das turmas, quem acompanha
e orienta o desenvolvimento das atividades no ambiente escolar e,
portanto, quem ajuda na formação desses licenciandos, trocando
experiências e saberes. Este mesmo professor, que também recebe
bolsa para desempenhar suas funções no PIBID, ao atuar como
supervisor, tem a oportunidade de aperfeiçoar seu desenvolvimento
profissional, configurando ao PIBID o status de política de formação continuada juntamente com o de formação inicial à docência.
Considerando essa dupla dimensão formativa do PIBID, que
apesar de ser uma programa recente, já se revelou bastante significativo no cenário da educação brasileira, este capítulo se propõe a
abordar os resultados e os impactos do subprojeto PIBID do curso
de Licenciatura em Pedagogia do Campus Seropédica da UFRRJ,
desenvolvido em uma escola da rede pública estadual desse mesmo
município. Nossa abordagem se desenvolverá a partir da visão dos
bolsistas licenciandos e da professora supervisora que atuaram nessa escola-parceira, sobre as influências que o programa exerceu em
suas atuações profissionais, bem como no cotidiano da escola.
Cabe ressaltar que o contexto da redemocratização política, a
partir de meados da década de 1980, possibilitou a organização
da sociedade civil em defesa de uma escola pública de qualidade
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para todos. Surgiram reivindicações pelo acesso e a permanência
de todos na escola e pela valorização dos professores. Porém, apesar
das reivindicações e movimentações a favor da educação, no cenário atual, a carreira docente apresenta um caráter ambíguo: por
um lado, a profissão de professor ainda representa, no imaginário
social, um ofício nobre e virtuoso, de dedicação ao bem-estar da
sociedade, por meio da formação das futuras gerações. Por outro
lado, a realidade da sala de aula e a baixa remuneração da categoria
docente apontam em outra direção: a desvalorização da profissão,
considerada como uma das mais difíceis e estressantes na análise de
especialistas (LIPP, 1996 e 2002).
Durante muito tempo, a imagem do professor se constituiu como
a de alguém que detinha o saber e o conhecimento e, por isso, merecia o respeito e a consideração da comunidade à qual servia, que lhe
devia as possibilidades de ascensão, atendendo aos princípios da cultura iluminista (VALLE, 1997). No entanto, atualmente, são muitos
os fatores que concorrem para essa descaracterização: o desinteresse
dos alunos pelos conteúdos ministrados, o clima de indisciplina e
violência em sala de aula, a ausência de infraestrutura no ambiente escolar, turmas superlotadas, excesso de carga horária de trabalho,
despreparo e falta de capacitação para lidar com situações complexas
do convívio professor-aluno e aluno-aluno, dentre outras.
Grande parte dessas dificuldades relatadas ocorre como consequência de uma crise de valores na macroestrutura política e social,
bem como pela questão econômica, o que configura uma sensação
de total impotência por parte do professor na tentativa de buscar as
soluções. No entanto, os problemas permanecem e as expectativas
da sociedade para suas soluções recaem exatamente sobre a figura
daquele que, sozinho, pouco pode fazer: o professor. Sendo assim,
sobrecarregado pela dura realidade que enfrenta e pela carga simbólica que a função docente representa, ao professor resta o cansaço, o desânimo e a frustração consigo mesmo e com o processo
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educativo. Em muitos casos, chega-se mesmo à desistência e ao
abandono da profissão docente.
Nesse contexto, vemos surgir o PIBID como uma política pública de valorização da docência, incentivando a formação de professores para a Educação Básica e contribuindo para a elevação da
qualidade da escola pública. Através da inserção dos licenciandos no
cotidiano das escolas da rede pública de educação, o PIBID eleva a
qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial desses
futuros docentes, proporcionando a participação em experiências
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador
e interdisciplinar. Para além disso, o PIBID promove também a integração entre educação superior e Educação Básica, tornando esta
última um elemento fundamental nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando seus professores como co-formadores dos futuros professores.
Ao inserirmos os “futuros professores” no cotidiano das salas de
aula, possibilitamos que esses aprendizes unam as teorias estudadas
nas diferentes disciplinas dos cursos de licenciatura com a prática docente experimentada nas escolas, estimulando a reflexão sobre o processo educacional. Trata-se da possibilidade de apropriação da teoria,
do conhecimento oficialmente instituído, utilizado como instrumento de capacitação e ampliação das possibilidades de reflexão sobre o
que se observa no “chão da escola”. Mas, trata-se também de “dar voz”
ao professor da Educação Básica através do trabalho de supervisão
dos alunos bolsistas que acompanham e auxiliam esse protagonista,
podendo aprender com sua prática, com sua atuação, valorizando os
conhecimentos e as experiências desse profissional.
Se analisarmos o histórico das políticas e investimentos econômicos referentes à formação docente no país, veremos um quadro
de descaso e precarização da profissão, tanto no que diz respeito à
carência de projetos e estratégias de formação inicial, como de formação continuada e dificuldades relacionadas à remuneração sala153

rial dessa categoria profissional (AZEVEDO, 1996). Sendo assim,
o PIBID apresenta-se como uma iniciativa inovadora e promissora
no cenário da educação brasileira, pois, além de se configurar como
política de formação dos futuros docentes, contribui para o desenvolvimento do trabalho dos atuais professores em sala de aula. Tal
inovação reflete uma atitude transformadora no tocante às políticas
públicas voltadas à educação no nosso país durante a última década.
Nos dias atuais já é consenso que o processo educativo deve ser
constantemente repensado, visando uma prática pedagógica significativa para o discente, coerente com sua realidade e, acima de tudo,
libertadora. Para tanto, a questão da formação docente, tanto no
estágio inicial como no continuado, ganha destaque como fator de
suma importância no tocante ao desenvolvimento e à caracterização
dessa prática (SCHÖN, 1992). Nesse sentido, o PIBID possibilita
aos atuais estudantes de diversos cursos de licenciatura - aspirantes
a futuros docentes - vivenciarem o cotidiano da profissão e se familiarizarem com o ambiente escolar ainda no início do processo de
formação profissional. Tal aprendizado revela sua importância ao
promover a necessária aproximação entre teoria e prática. Ou seja,
os licenciandos podem comprovar a aplicação das teorias estudadas
nas disciplinas acadêmicas diretamente na prática pedagógica, bem
como verificar in loco as contradições, os desafios e os sentidos que
se instituem no processo educativo.
Além de observarem profissionais já formados e experientes
em pleno exercício da docência, os licenciandos dos subprojetos do
PIBID devem atuar também nas atividades escolares, experimentando a possibilidade de desenvolvimento de suas capacidades e
habilidades profissionais. Vivenciar estas experiências possibilita o
compartilhamento de aprendizados, promovendo a troca de saberes
necessária entre a instância acadêmica e a instância escolar.
Para os professores dos cursos de licenciatura que lidam cotidianamente com as angústias e aflições dos futuros professores que
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formam, em especial no tocante às dúvidas dessa escolha profissional, trata-se de uma oportunidade ímpar, que possibilita ampliar a
dimensão formativa desse trabalho, das salas de aula das universidades para as salas de aula das escolas, construindo uma parceria
entre essas duas instituições. Rompe-se com um hiato de décadas
de afastamento entre a dimensão educativa de nível superior e a
dimensão educativa de nível básico e rompe-se também com uma
estrutura hierárquica do conhecimento.
Sem pretender esgotar as inúmeras possibilidades que o PIBID nos
oferece como processo formativo, pretendemos com este artigo investigar se este programa vem contribuindo para a formação profissional
dos licenciandos, bem como para a formação continuada dos professores das escolas-parceiras. Para tanto, foi realizada uma investigação
e mapeamento das ações desenvolvidas e das experiências vivenciadas
no subprojeto PIBID Pedagogia do Campus Seropédica da UFRRJ
em vigência durante o período de maio de 2010 a julho de 2012.
Em nossa pesquisa, foram coletados e analisados dados de documentos e registros produzidos durante o desenvolvimento do referido subprojeto, tais como: o próprio subprojeto, relatórios enviados
à CAPES, diário de atividades dos licenciandos bolsistas, projetos de atividades elaborados pela professora supervisora, trabalhos
produzidos pelos alunos da escola-parceira, dentre outros, configurando uma pesquisa de caráter documental e analítico. Além disso,
realizamos entrevistas com os envolvidos no subprojeto PIBID Pedagogia do Campus Seropédica da UFRRJ (licenciandos bolsistas e
professora supervisora), a fim de saber suas visões sobre os sentidos
e desafios do PIBID como processo formativo e suas interferências
no cotidiano escolar. Para formular este artigo, fizemos uma síntese
das informações recolhidas e destacamos alguns trechos dos diários
dos bolsistas e da entrevista com a professora supervisora.
O referido subprojeto foi composto por uma equipe de oito alunos bolsistas do curso de Pedagogia, pela professora supervisora da
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escola-parceira, e pela professora coordenadora do subprojeto na
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Foi estruturado a
partir do tema “A Educação de Jovens e Adultos (EJA) e o processo
de construção de identidades” e se desdobrou em quatro subtemas,
procurando atender a necessidade da escola envolvida, buscando
contemplar questões étnico-raciais e de inclusão de pessoas com
necessidades educacionais especiais. Esses subtemas foram; I) EJA:
sujeitos e currículo; II) EJA: cultura e trabalho; III) EJA e Ambiente; IV) EJA e linguagens. De acordo com o plano do subprojeto,
tais subtemas foram desenvolvidos ao longo de cada semestre letivo,
levando em consideração a diversidade presente nas turmas de EJA
e visando os seguintes objetivos: contribuir para a formação inicial
dos pedagogos da UFRRJ, bem como para a formação continuada
dos professores que atuam na EJA das escolas que participam do
projeto; contribuir para o processo de ressignificação das práticas
pedagógicas bem como para o processo de construção de propostas
curriculares para a EJA, a partir da articulação entre as dimensões
teórica e prática; produzir um conjunto de materiais, tais como:
textos escritos, acervo de fotografias, documentários para subsidiar
os processos apontados anteriormente; realizar atividade de culminância das ações desenvolvidas ao longo do projeto.
Desde o início do subprojeto PIBID Pedagogia/UFRRJ foram
realizadas reuniões da equipe com periodicidade semanal, para
elucidações sobre o subprojeto a ser desenvolvido, bem como de
seus objetivos. Tais reuniões compreenderam a divisão das tarefas a serem realizadas pelo grupo, envolvendo os alunos bolsistas,
a professora supervisora e a professora coordenadora. As reuniões
compreenderam também a definição e estabelecimento de prazos
para o cumprimento das atividades e tarefas, bem como indicações
de leituras, estudos e debates sobre as mesmas. Ao findar de cada
etapa do trabalho, foram feitas avaliações sobre elas.
Durante todo o projeto, os alunos bolsistas estudaram referenciais
teóricos sobre EJA, compreendendo materiais bibliográficos, desde
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autores que são referência para a temática, como Paulo Freire, até textos previamente escolhidos, estudados e apresentados pelos próprios
alunos em seminários, que foram selecionados do site do Grupo de
Trabalho (GT) de EJA da Associação Nacional de Pós-Graduação
em Educação (ANPEd). Estes seminários contaram com a participação de professores pesquisadores das temáticas abordadas.
Para além dessas leituras, estudos e pesquisas, houve também
o empenho dos bolsistas licenciandos na produção de resenhas
críticas, elaboração de artigos e apresentação de trabalhos acadêmico-científicos em eventos, abordando as temáticas estudadas e
reflexões sobre suas relações com o cotidiano escolar observado e
vivenciado nas atividades do PIBID.
No âmbito escolar, os alunos bolsistas participaram também de
reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões com a comunidade escolar, oficinas, debates que envolveram questões acerca do tema
EJA e atividades promovidas pela professora supervisora. Dentre
essas atividades, os alunos bolsistas, durante os meses de setembro,
outubro e novembro de 2010, participaram da elaboração e execução do projeto intitulado Minha vida dá um livro na escola-parceira,
idealizado pela professora supervisora, que ministrava a disciplina de
Língua Portuguesa para as turmas de EJA envolvidas no projeto.
Tal projeto consistiu no estudo de diferentes gêneros literários a
partir de textos clássicos da literatura em edições adaptadas e posterior produção textual dos alunos de EJA, a partir do resgate de suas
memórias e histórias de vida. Durante a execução do projeto, foram
realizadas atividades com a participação dos bolsistas licenciandos,
tais como: apresentação/síntese dos livros a serem trabalhados, auxílio de trabalhos em grupo para leitura e interpretação dos textos,
auxílio na aplicação e correção de provas, elaboração de evento festivo de culminância da atividade junto à comunidade escolar.
Num trabalho de pesquisa interativa dos bolsistas licenciandos
com os alunos de EJA, mediados pela professora supervisora, os
alunos bolsistas realizaram também atividades de pesquisa e resgate
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das memórias dos alunos: sobre seus lugares de origem, seus hábitos
culturais, suas relações afetivas. Essas atividades culminaram na organização de um evento festivo, no dia 06 de dezembro de 2011, envolvendo a comunidade escolar e outros grupos do PIBID que também
atuaram nessa mesma escola. Tratou-se do evento intitulado O Brasil
como a gente conhece, com abordagens sobre o folclore e identidade
cultural das diferentes regiões brasileiras, num projeto interdisciplinar, envolvendo professores de várias disciplinas e turmas.
Nesse projeto, os alunos trabalharam os aspectos culturais identitários de cada região brasileira, abordando expressões linguísticas
regionais e suas interpretações possíveis contextualizadas, pesquisaram e produziram dicionários dessas expressões, inclusive em LIBRAS, envolvendo os alunos com deficiência auditiva dessas turmas, bem como desenvolveram reflexões sobre práticas de leitura
diversificadas em diferentes contextos, reflexões sobre heterogeneidade linguística e estudo do fenômeno da variação linguística a partir de variações sociais, regionais, da variedade padrão e da língua de
prestígio. Também foram trabalhadas músicas, danças, produções
artísticas específicas de cada região, culinária, aspectos históricos
e geográficos em parceria com professores de outras disciplinas da
escola e alunos bolsistas do PIBID de outros cursos da UFRRJ.
Dando continuidade a essas atividades, foram realizadas rodas de
discussão para sistematização e avaliação dos trabalhos realizados,
contemplando todos os sujeitos neles envolvidos.
Outra atividade importante realizada foi a participação dos
bolsistas na elaboração e execução do projeto didático-pedagógico intitulado Projeto Redação, envolvendo alunos bolsistas PIBID,
professores e alunos de EJA da escola-parceira, com debates sobre
temas da atualidade e de interesse dos próprios alunos da EJA, culminando em produções textuais elaboradas por eles.
De abril de 2012 até o fim do projeto na escola, em julho de
2012, os licenciandos bolsistas cooperaram também com o Projeto
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da Rádio Escolar - Programação EJA, com estudos sobre o rádio
como mídia/veículo de comunicação/ informação/lazer, elaboração
e apresentação de programas de rádio para/na escola, integrado-os
às atividades do cotidiano escolar. Para tanto, antes de exercerem
essa atividade, os alunos participaram de uma oficina intitulada
“Nas ondas do rádio - Uma nova possibilidade de comunicação na
escola: convergindo com outras mídias”, ministrada por um profissional especializado no tema.
Seguindo as recomendações da professora coordenadora do
subprojeto, os alunos bolsistas registraram todas as atividades ocorridas durante suas vivências no PIBID em diários. A partir da leitura
desses diários foi possível perceber a importância que esse projeto
teve para todos os participantes, em especial, no tocante às oportunidades que tiveram de refletir sobre uma modalidade de ensino
que necessita ser revista, repensada, reformulada. Os alunos da EJA
necessitam de profissionais qualificados que atendam suas especificidades, pois geralmente as turmas dessa modalidade de ensino são
compostas por trabalhadores e por alunos que não se adaptaram às
classes regulares, seja pelas inadequações do próprio sistema escolar
ou pelas suas condições individuais socioeconômicas desfavoráveis.
Infelizmente, nos cursos de formação de professores, ainda é insignificante a atenção dada a esta modalidade de ensino, dificultando a
formação de professores devidamente capacitados para nela atuarem.
Nesse sentido, ressaltamos as contribuições de Moreira (1995),
que sugere aos que formam professores verem os estudantes como
intelectuais transformadores, capazes de assumir responsabilidades
pelas decisões relativas ao conteúdo que vão ensinar, à forma como
vão ensinar, apontando para uma formação de professores que contemple habilidades e técnicas, como a preocupação com a construção de uma sociedade democrática. A universidade, por sua vez,
não pode apenas formar profissionais de ensino. Moreira (1995)
concebe sua função como a de gerar saber:
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Um saber comprometido com a verdade, porque ela é a base
de construção do conhecimento. Um saber comprometido com
a justiça, porque ela é a base das relações entre humanos. Um
saber comprometido com a beleza, porque ela possibilita a expressão da emoção e do prazer, sem o que a racionalidade reduz o humano a apenas uma de suas possibilidades. Um saber
comprometido com a igualdade, porque ela é a base da estrutura social e inerente à condição humana. Um saber, em síntese,
comprometido com o avanço da ciência e com a solução dos
problemas que os grupos majoritários da sociedade enfrentam
(MOREIRA, 1995, p. 129).

Durante a atividade de apresentação do subprojeto PIBID Pedagogia da UFRRJ na escola-parceira, no início do projeto, a professora
coordenadora realizou uma palestra sobre EJA para todos os professores da referida escola. Durante a palestra ministrada, alguns professores da escola não demonstraram interesse pelo assunto e outros
mostraram estar preocupados com um modelo mais eficaz de ensino,
conforme o trecho retirado do diário de um dos bolsistas PIBID:
(1)

Apesar deste grupo de professores, os outros mostraram-se bastante
interessados no que estava sendo dito, até mesmo aqueles que não
trabalham com a EJA. O que me preocupou um pouco foi o fato de
que aqueles interessados buscavam uma “receita pronta” da prática
perfeita e, como sabemos, só é possível chegar a uma realização satisfatória através da reflexão sobre a própria prática proporcionada
pela formação continuada (Diário L)3.

Tal relato nos adverte sobre a importância da formação permanente
dos professores, pois não existe uma fórmula pronta de “como ensinar”. O que existe é a busca incessante de soluções para a melhoria
da educação, sendo necessário valorizar e reconhecer a identidade
Optamos por identificar os licenciandos bolsistas por letras escolhidas
aleatoriamente, para garantir seus anonimatos.

3
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cultural do educando, que traz consigo toda uma bagagem cultural
que não pode ser desprezada. Para além disso, há também o fato de
que nem todo educando produz conhecimento homogeneamente
igual a outro educando, sendo fundamental, então, a reflexão crítica
sobre a prática educativa. Nesse sentido, Nóvoa (1992) afirma que:
Creio que esta ideia é crucial no quadro da formação contínua,
sobretudo porque não há ainda uma tradição que condicione
as práticas e os modelos a implantar. É preciso fazer um
esforço de troca e de partilha de experiências de formação,
realizadas pelas escolas e pelas instituições de Ensino Superior,
criando progressivamente uma nova cultura da formação de
professores (NÓVOA, 1992, p. 30).

Para além das preocupações específicas com a EJA, os bolsistas
discentes do PIBID demonstraram também a preocupação com a
temática da inclusão de alunos portadores de necessidades especiais no tocante à realização das atividades desenvolvidas na escola, em especial, nesta modalidade de ensino, pelo fato de terem
acompanhado alunos nesta situação nas turmas que participaram
do subprojeto. Tais preocupações se revelam no trecho destacado
de um dos diários abaixo:
(2)

Um aluno que é deficiente auditivo fez o trabalho proposto, mesmo
sem ter ouvido o vídeo, mas a intérprete ajudou no processo e ele
conseguiu fazer a atividade (Diário E).

Também durante uma atividade de debate sobre o tema da inclusão, os alunos das turmas de EJA com audição normal expressaram
o desejo de saber LIBRAS para poderem interagir com os colegas
deficientes auditivos, conforme relatado em trecho de diário destacado abaixo:
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(3)

O principal assunto deste tema foi o interesse dos alunos da EJA
em interagir com os estudantes com algum tipo de deficiência,
porém relataram diversas dificuldades nesse sentido, como: falta
da disciplina LIBRAS, falta de acesso a certos setores da escola
como biblioteca e quadra poliesportiva, falta de conscientização dos
outros alunos e, como consequência, o bullying, entre outras. Diante
deste cenário, buscamos falar sobre alguns tipos de deficiência e a
diferença entre integração e inclusão (Diário L).

A partir dessas experiências vivenciadas, os licenciandos puderam
entender a importância de conhecer a LIBRAS para atender de
forma satisfatória os alunos com deficiência auditiva, conforme relatado em outro trecho do diário:
(4)

Percebi o quanto é importante a presença de um profissional especializado em uma turma com alunos com necessidades especiais
(Diário E).

Outra questão apontada nos diários foi a utilização de tecnologias
na escola. O avanço tecnológico se faz presente no cotidiano dos
educandos. Entretanto, o acesso no ambiente escolar torna-se difícil, às vezes por falta de recursos necessários, outras por problemas
burocráticos, conforme os relatos abaixo:
(5)

Alguns alunos se revoltaram pelo uso limitado da sala de informática, inclusive o aluno X que estava com seu computador e não
pode colocá-lo na rede da escola [...] não é possível que a escola
tenha uma ferramenta como a internet e não possa servir aos alunos
(Diário E).

(6)

Eu observei no laboratório de informática a precariedade dos computadores e da internet. Pois havia poucos computadores para acesso à pesquisa e os que não estavam funcionando, ocupavam a sala
sem data prevista para seu conserto (Diário K).
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Os bolsistas registraram também as impressões sobre suas participações em Conselho de Classe (COC) na escola, que é uma das
recomendações do PIBID para as atividades a serem desenvolvidas
nos subprojetos:
(7)
(8)

(9)

Estou chegando à conclusão que Conselho de Classe sem conflito
não é conselho (Diário E).

Eu não imaginava que um conselho funcionasse dessa forma, onde
os professores falam se
os alunos estão aptos/não-aptos para
passar, além disso, ficam avaliando se tal aluno merece passar ou não
(Diário T).
Em uma turma de EJA há uma aluna com dificuldades de aprendizagem. A professora supervisora procurou sensibilizar os professores para que não haja a reprovação da aluna, devido ao esforço da
mesma em aprender (Diário K).

A participação em conselhos de classe proporcionou aos futuros docentes uma reflexão sobre o cotidiano escolar, bem como a observação dos sentidos estabelecidos pelos professores atuantes para os
seus papéis como educadores. Nos conselhos de classe, a comunidade
escolar (diretores, coordenadores, professores, alunos representantes e
funcionários) se reunem para discutir sobre os rendimentos dos alunos e sobre problemas emergenciais. Sabemos que estes momentos
deveriam acontecer com mais frequência e regularidade, possibilitando o aprofundamento do trabalho em equipe dos educadores e da comunidade, bem como o aprofundamento de reflexões sobre o sentido
da formação oferecida, seus pontos negativos e positivos, seus limites
e possibilidades. No entanto, da forma como a escola está organizada,
infelizmente isso não acontece regularmente. Devido ao curto tempo
disponibilizado e pela ausência de alguns membros, como professores que trabalham em outras unidades escolares, não foi possível
discutir sobre todos os assuntos necessários.
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Além de conselhos de classe, os bolsistas participaram também
do conselho escolar, composto por professores, alunos representantes
de turma e equipe gestora da escola. Neste conselho, a comunidade
escolar se reúne para discutir sobre melhorias na escola. Sobre estes
encontros, foram registradas as seguintes observações nos diários:
(10) Durante a reunião, professores divididos pelas grandes áreas, equipe
da limpeza e representantes dos alunos apresentaram pontos positivos
e negativos da escola. Os professores jogavam a culpa nos alunos e na
direção da escola, os alunos, nos professores e na escola. Esta se sentia
acuada, se explicando e enumerando a série de afazeres que tinham
que desempenhar. Ficou clara a preocupação da escola em bater metas e não se preocupar com o aprendizado dos alunos (Diário C).
(11) Seguimos a discussão do encontro pedagógico com a explicação da
gestora sobre a definição e implantação do “conselho escolar” no CIEP.
Foi muito interessante. Consegui sanar algumas dúvidas sobre este
tipo de atividade aderida em muitos sistemas de ensino (Diário B).

Sobre a experiência de participação coletiva como atividade também formadora, Nóvoa afirma que (1992):
Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão
pedagógica, mas também num quadro conceptual de produção
de saberes. Por isso, é importante a criação de redes de (auto)
formação participada, que permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo
interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de
saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel
de formador e de formando (NÓVOA, 1992, p. 26).

O contato direto com os professores e com o ambiente escolar proporcionou aos bolsistas conhecer de perto a realidade educacional
brasileira e refletir sobre as possibilidades de instituir uma prática
transformadora para tal.
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(12) [...] os professores desabafaram, colocando suas frustrações para
mim, pediram para eu explicar o projeto PIBID, e falaram do
tempo em que eram universitários, que começaram a dar aula por
prazer, mas que atualmente estão decepcionados com a educação.
Esta experiência foi enriquecedora, pois nos proporcionou estarmos
em contato com os professores e suas angústias, para sabermos o
que vamos enfrentar no ambiente escolar (Diário K).
(13) A diretora finalizou a reunião dizendo: a escola pode melhorar, mas
é preciso “arregaçar as mangas”, ou seja, trabalhar. Percebi que houve jogo de responsabilidade entre gestores e professores, neste sentido de quem é a culpa dos problemas educativos? Dos professores?
Da gestão? Pais?Ou alunos? Analiso que é mais fácil se esquivar dos
problemas do que tentar resolvê-los (Diário B).

Infelizmente, pela falta de formação, pelo desânimo e desvalorização
da profissão, os profissionais de educação vivem procurando culpados
para os problemas e não buscam as soluções. A atual configuração
do cenário educacional se deve em muito ao fato de os profissionais
da educação, em geral, não buscarem mudanças, mas permanecerem
com os “braços cruzados”, acomodados. Para que essa configuração
da educação brasileira mude, é de fundamental importância que os
educadores busquem sua transformação e rompam com a acomodação e frustração que as exigências para o cumprimento de metas
quantitativas acabam causando. Por meio do relato da bolsista L
foi possível perceber a grande preocupação da direção da escola em
atingir as metas impostas pelo governo. Entretanto, enquanto essa
questão “numérica” for o centro das atenções na escola, será difícil
alcançar o real objetivo do processo de ensino e aprendizagem, que
é proporcionar significativa qualidade de educação para o educando.
(14) Para facilitar a organização, a reunião foi dividida em grupos de
discussão formados por cada instância da comunidade escolar. Devo
ressaltar que o maior foco desta reunião, o qual foi deixado bem
claro pela gestão, é o aumento/metas do IDEB para 2011 que foi
considerado o pior de todo o Rio de Janeiro em 2010. Penso que
165

o aumento deste índice é importante para que a escola permaneça
recebendo as verbas para a manutenção das turmas, porém, percebo
que no CIEP a preocupação com números e porcentagens é extrema, causando certo desconforto/pressão nos professores na realização de seu trabalho (Diário L).

Muitas vezes o professor se sente oprimido pelo sistema educacional, pois se vê obrigado a seguir regras que lhe são impostas, tolhendo sua criatividade e autonomia. Ora, sabemos que a sociedade está
em constante mudança e que necessitamos cada vez mais de uma
educação crítico-reflexiva, não para reproduzir a estrutura já existente, mas para instituir transformações que possibilitem melhoras
na qualidade de vida de todos nós, abrangendo questões econômicas, políticas, culturais, morais e até ecológicas.
Por um lado, as transformações dos meios de comunicação e
da tecnologia ocorridas, devido ao processo de globalização, provocaram mudanças institucionais e outras formas de organização
da convivência na sociedade, promovendo alterações na forma de
pensar, sentir e agir das novas gerações. No campo educacional, por
exemplo, destacam-se as propostas de mudanças nos paradigmas do
conhecimento e nos produtos do pensamento, da cultura e da arte.
Mas, por outro lado, neste mundo complexo e de profundas
transformações em que também se tornam mais complexas as práticas educativas, carecemos de uma imediata reforma na organização do trabalho das instituições escolares. E isso diz respeito também aos processos de formação inicial e de formação continuada de
professores. Portanto, o aprimoramento do processo de formação
docente requer muita ousadia e criatividade. Dada a importância
do trabalho do professor para a melhoria do atendimento escolar,
fica evidenciada a necessidade de investir na qualidade da formação
profissional para o magistério e no aperfeiçoamento das condições
de trabalho nas escolas. Segundo Imbernón (2004), a formação docente não significa:
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[...] aprender um ofício no qual predominam estereótipos técnicos, e sim de aprender os fundamentos de uma profissão, o que
significa saber que se realizam determinadas ações ou se adotam
algumas atitudes concretas, e quando e porque será necessário fazê-lo de outro modo (IMBERNÓN, 2004, p. 65).

Nesse sentido, ressaltamos a importância do PIBID, que possibilita aos futuros professores se confrontarem com a realidade do
ambiente escolar antes mesmo de terem seus diplomas em mãos.
Esse contato direto com os problemas vivenciados no futuro ambiente profissional proporciona um crescimento à formação dos licenciandos, pois eles podem interagir na prática docente, buscando
soluções para os desafios encontrados. É indispensável que o futuro
educador saiba que, ao longo de sua profissão, surgirão obstáculos
e que será preciso buscar novos caminhos para poder enfrentá-los.
Quando pensamos em prática docente, não podemos deixar
de considerar a importância da formação teórica e do trabalho de
pesquisa, pois “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”
(FREIRE, 2002, p.14). O educador comprometido com a educação vive em constante busca do que ainda não é conhecido, a fim
de desvendar o desconhecido, e, dessa forma, se educa. Sobre isso,
Freire (2002) afirma:
Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 2002, p. 14).

Durante o período de vigência do subprojeto PIBID Pedagogia, diferentes aprendizados foram proporcionados aos participantes, ampliando suas abordagens teórico-conceituais sobre diversas questões relacionadas à prática pedagógica, tanto por meio de estudos
de referenciais bibliográficos sobre a temática, quanto das próprias
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experiências vivenciadas na escola e também de promoção de palestras. A respeito da importância do PIBID em suas formações,
destacamos os seguintes relatos dos licenciandos bolsistas:
(15) Posso dizer que aprendi coisas que em um período de disciplina,
não sabia (Diário T).

(16) O PIBID prá (sic) mim é um espaço de produção e aprendizagem
onde posso ser uma peça importante para todo o grupo, ou seja,
cada bolsista tem a sua importância no PIBID, além de que quando
trabalhamos em grupo aprendemos a respeitar as opiniões de cada
um (Diário T).

(17) Em relação ao fim do projeto PIBID, devo confessar que sentirei
saudade da EJA, da supervisora, dos colegas bolsistas e da coordenadora, pois a troca de experiências para mim foi enriquecedora no
que diz respeito ao crescimento pessoal e profissional. Sem sombra
de dúvida, é por esse caminho que eu quero trilhar, gosto de estar na
sala de aula, sentir o friozinho na barriga e dizer: ‘aí meu Deus, será
que essa atividade vai dar certo!’ Uma coisa é certa, o magistério é o
caminho das contradições, mas, o que seriam dos nossos advogados,
médicos e engenheiros se não existissem os professores para ajudar
a formá-los (Diário B).

No processo de ensino e aprendizagem, a importância do papel do
educador dever ser ressaltada, não como detentor de todo o saber,
mas como mediador da produção doconhecimento. Os saberes dos
alunos devem ser respeitados, assim como os conteúdos escolares devem ser significativos para a vida dos educandos, produzindo sentido
a este processo.
A educação em que acreditamos exige que o professor seja autônomo e que também possibilite o desenvolvimento da autonomia de
seu aluno. Para isso, é necessário respeitar a curiosidade do educando,
o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem (FREIRE,
1996, p. 25). A aprendizagem não depende exclusivamente do professor, assim como não depende apenas do aluno. Segundo Freire (1996):
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Não há docência sem discência, as duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender (FREIRE, 1996, p. 25).

É preciso que o futuro educador saiba que a formação passa por
diversos processos de investigação, sendo necessária a reflexão constante sobre eles.
A formação passa pela experimentação, pela inovação, pelo
ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por uma
reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por
processos de investigação, directamente articulados com as
práticas educativas (NÓVOA, 1992, p. 28).

Nesse sentido, destacamos o depoimento da professora supervisora sobre a importância que o PIBID teve em seu trabalho em sala de aula:
(18) O PIBID de Pedagogia foi uma experiência marcante para mim.
Senti que a parceria era o que faltava para colocar em prática as
ideias que eu tinha, pois algumas delas, por falta de ajuda ou tempo,
não saíam do papel. O período de trabalho com o PIBID foi curto4
, mas o resultado deste trabalho eu estou colhendo até hoje. Aprendi
o valor do trabalho em equipe, a importância de novas dinâmicas
para alcançar os objetivos educacionais e o quanto é rica a troca
de experiências com o grupo. Resumo minha experiência com o
PIBID de Pedagogia em apenas uma palavra: COOPERAÇÃO. A
partir desta, tudo acontece.

Em conformidade com a resposta da professora, percebemos o
quanto a falta de tempo no dia-a-dia dos docentes pode prejudicar a condução do processo de ensino e aprendizagem, pois muitas
vezes o professor é bem-intencionado, cheio de ideias e potenciais
4

Dois anos e três meses.
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para pôr em prática, mas a situação da precarização profissional que
vivencia não permite muitas inovações e experimentações. Em geral, o professor vive uma rotina de trabalho assoberbada de tarefas,
tendo que trabalhar em diferentes escolas para reforçar seu orçamento familiar e ter condições financeiras mínimas de sobrevivência. Além disso, as turmas costumam ter excesso de alunos e, muitas
vezes um professor sozinho não consegue dar conta de desenvolver atividades e projetos diferenciados com um público tão grande,
além de se sentir sobrecarregado para cumprir com a transmissão
do conteúdo curricular mínimo que lhe é cobrado.
Daí a importância da professora supervisora ter destacado o fato
da parceria com os bolsistas PIBID ter proporcionado o desenvolvimento de projetos que antes ela não conseguia realizar, pela
falta de tempo e de ajuda. Para que a transformação da educação
aconteça, as escolas e os professores devem trabalhar em conjunto
no intuito de oferecer condições adequadas de ensino.
As escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem que estar articulado com as escolas e os seus projectos
(NÓVOA, 1992, p. 28).

Perguntada diretamente sobre quais contribuições do PIBID à sua
prática profissional ela destacaria, a supervisora respondeu:
(19) O fato do grupo ser coeso. É importante que os parceiros do professor sejam profissionais. Essa era a principal característica dos bolsistas da pedagogia, pois sempre se dedicaram muito para realizar
alguma atividade. Todos pensavam no bem da classe e no objetivo
dos trabalhos propostos. Mesmo que um não concordasse com uma
atividade ou outra, eles agiam como profissionais, sempre dialogando e trocando ideias, sem desestruturar o trabalho do grupo.
Conhecer o trabalho em sala de aula também é fundamental. Um
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acontecimento marcante para mim foi quando a bolsista A desistiu
do curso de pedagogia e abandonou o grupo. Ao perceber que a
rotina da sala de aula não era o que ela queria, me deparei com a realidade de muitos professores que estão em sala de aula só por “estar”.
Pensei: Não ganhamos bem, não somos reconhecidos, não temos
status, nem tampouco o trabalho é fácil. Então por que as pessoas
ainda permanecem no magistério quando percebem, na sala de aula,
que não têm “dom” para ensinar? Achei a atitude da aluna A justa
com todos. E assim, concluí que o PIBID é um momento ideal de
reflexão e ação, para colocar em evidência o que vem pela frente na
sala de aula. O bolsista que tem oportunidade de viver isso saberá de
fato o que deseja seguir. Dentre as atividades desenvolvidas, a ação
que mais marcou a escola foi o projeto MINHA VIDA DÁ UM
LIVRO, pois os alunos da EJA foram valorizados como pessoas,
acima de tudo. Até hoje escutamos pelos corredores comentários
sobre os resultados positivos desse projeto.

Sabemos que, na atualidade, há uma emergência em valorizar a formação dos professores, seja ela inicial ou permanente, mas, também
sabemos que, para isso, é preciso que a organização escolar também
seja revista. O espaço escolar não deve ser distinto do local de formação para o professor. Não basta apenas lhe oferecer um saber
teórico, rico em conceitos e informações importantes, sem confrontá-lo com a realidade prática do dia-a-dia da sala de aula. Segundo
Nóvoa (1992):
Para a formação de professores, o desafio consiste em conceber
a escola como um ambiente educativo, onde trabalhar e formar
não sejam actividades distintas. A formação de professores pode
desempenhar um papel importante na configuração de uma
“nova” profissionalidade docente, estimulando a emergência de
uma cultura profissional no seio do professorado e de uma cultura
organizacional no seio das escolas (NÓVOA, 1992, p. 28).

Neste sentido, a formação inicial e continuada de professores necessita ser repensada, com a valorização da profissão e de uma edu171

cação inovadora para promover a qualidade do ensino na escola. A
formação do professor deve se adequar às transformações sociais,
econômicas, políticas e culturais que são traduzidas no espaço escolar. Para isso, a escola e universidade devem trabalhar juntas, contribuindo tanto para a formação continuada dos professores quanto
para a formação inicial dos licenciandos. E foi exatamente isso que
percebemos que ocorreu nessa experiência do Subprojeto PIBID
Pedagogia da UFRRJ, Campus Seropédica.

172

Referências
AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
Editora UNB, 1996.

BRASIL. Decreto número 6094 de 24 de abril de 2007. Dispõe sobre a

implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Brasília,
2007.

FREIRE, Paulo. A Educação como Prática de Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 2002.

IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a
incerteza. São Paulo: Cortez, 2004.

LIPP, M. (Org). O stress do professor. Campinas, SP: Papirus, 2002.
LIPP, M. (Org). Pesquisas sobre Stress no Brasil: saúde, ocupações e grupos de
risco. Campinas, SP: Papirus, 1996.

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa (Org.). Conhecimento Educacional e
Formação do Professor. Campinas: Papirus, 1995.

NÓVOA, A. (org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
SCHÖN, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A.
(org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

VALLE, Lílian do. A Escola Imaginária. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.

173

CURRÍCULO COMO PROPOSIÇÃO,
MEDIAÇÃO E EXTENSÃO:
TRÊS EIXOS DA FORMAÇÃO
DE PROFESSORES NA INDIVIDUAÇÃO DO DOCENTE

Claudia Madruga Cunha

As anotações que se seguem são fruto de uma ação de pesquisa
preocupada em fortalecer o profissionalismo docente, buscando legitimar e reconhecer os esforços de uma política de formação de
professores que vem se desenvolvendo no Estado do Paraná. Traz-se reflexões em torno de um diagnóstico que se fez indicando
algumas dimensões que atravessam o currículo nas atividades de
uma formação continuada de professores. Entende-se aqui como
currículo, a partir da nova sociologia da educação, a atividade de
educação formal que integra teoria e práticas educativas (HARGREAVES, 2004). Comenta-se o contexto no qual algumas questões se impuseram e formaram através de um questionário de dados quantitativos, embora com a finalidade de qualificar e discutir
aspectos da formação aos professores da Rede Pública Estadual do
Paraná. Trata-se de análise do currículo do Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE, formação docente que se desenvolve
no interior da Universidade Federal do Paraná, instituição na qual
seus cursistas foram convidados a investigá-la.
Este Programa, fruto de uma política educativa, envolve todas
as universidades estaduais e federais do Estado do Paraná na sua
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execução, propiciando assim uma extensão entre universidade e escolas públicas das instituições públicas de Ensino Fundamental. As
atividades curriculares que deram suporte a esta formação continuada tiveram início no ano de 2007, homogeneizando expectativas
da formação inicial e continuada de docentes (LUDKE; BOING,
2004). De lá para cá, foram poucas as mudanças que se fizeram na
organização curricular deste programa.
Integrando a coordenação deste Programa na UFPR durante
quatro anos - e na vivência desta experiência - foi possível perceber impressões positivas e negativas sobre o formato curricular
desta formação. As contraposições dos argumentos levaram à necessidade de querer saber mais por parte daqueles que a cursavam.
Para validar o esforço de gestar este programa com formato de pós-graduação lato sensu na instituição nominada, pareceu importante
avaliar as atividades que traduzem um desenho curricular. Especialmente se quis observar a repercussão das ações deste currículo,
o que a análise crítica propiciada pelo estudo e pela pesquisa ao
próprio meio profissional pode ou tende a alterar, nas concepções
educativas sobre as quais o professor se reconhece como indivíduo
educador. Entende-se que subjetivamente as atividades de estudo,
pesquisa e escrita sobre a própria ação profissional convergem para
a tendência de alterar a percepção de si, alterando a individualidade
do professor, o que acaba por incidir como uma sutil mudança ao
meio escolar quando do seu retorno à escola.
Esta alteração é conhecida como processo de individuação, conceituada por Simondon (1993) e Deleuze (2010). Ambos os autores acreditam que os seres humanos se tornam indivíduos num
processo de alteração contínua da sua relação com o meio. Esta
concepção ajuda a propor que o professor da escola do Estado do
Paraná, quando afastado do seu ambiente para estudar, pesquisar e
escrever, se altera, porque altera nestas atividades a visão do próprio
meio. Neste sentido, considera-se que mesmo uns se esforçando
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mais e outros menos, todos os professores que têm passado por este
programa têm sofrido alguma transformação no modo de entender
a dimensão do meio cultural que carregam em si, um outro neles
mesmos que é parte deles, e que à distância ajuda a observar criticamente o seu meio comum: a escola.
Da genealogia da investigação de um currículo
No início da pesquisa, se buscou saber a origem deste formato curricular: que forças foram despendidas para forjar esse modelo curricular. Sabia-se que foi elaborado por um grupo de docentes de diferentes universidades, duas federais e nove estaduais, que se reuniram a
convite do Secretário da Educação do Estado do Paraná, no exercício
do governo de 2006. Entre entrevistas e conversas informais foram
levantados diversos dados sobre a origem do PDE, os quais pontuaram desafios e enfrentamentos vencidos para iniciar estas atividades
de formação continuada da docência. Isto se clarifica ao constatar,
por exemplo, que um elevado número de colegas do Setor de Educação da UFPR passou pela coordenação do programa desde sua criação, mas a maioria não teve fôlego de permanecer mais que um ano,
frente aos esforços pessoais e profissionais exigidos.
Conversar com vários ex-coordenadores e colaboradores foi necessário, uma vez que havia rumores de que o formato curricular
idealizado não vinha sendo cumprido. Neste refazer o processo
curricular dos últimos sete anos, se soube que nunca houve mudança substancial no formato do currículo originalmente proposto. A observação de insatisfação com o excesso de carga horária
deste currículo posta por alguns colaboradores internos, professores orientadores colegas da universidade, não encontrava eco nas
reivindicações dos professores cursistas do programa. Os reclames
destes últimos, de modo geral, se dirigiam a questões técnicas e
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logísticas. O protesto comum deste grupo, professores cursistas do
programa, costuma ser a demora do agendamento de cursos. Esta
lentidão impede sua autonomia e muitas vezes causa colisão entre
os cursos agendados e as datas de entrega de materiais.
Ao tentar discutir o currículo em vigência com colaboradores e
cursistas que o vivenciam, foi evidenciando que ambos os grupos não
tinham uma concepção clara das metas e objetivos a reunirem em um
único propósito, uma visão globalizada das ações e atividades organizadas em diferentes tempos e espaços que compõem esta formação.
Na última turma, cresceram muito as reclamações dos cursistas em
relação ao acolhimento da universidade e as suas incursões em atividades que esta oferta. Reclamavam de orientadores pouco interessados, dificuldades de acesso a espaços de estudo, ministrantes de curso
que não entendiam da realidade escolar. Certa urgência se fez em
mostrar a todos como se compunha as horas de curso, as atividades
teóricas e as práticas, as intervenções nesse currículo.
Este contexto fez ecoar a percepção de um grupo de colegas que
tem se negado a colaborar como orientadores nessa pós-graduação,
porque entendem que esta formação não é válida. Dizem que após
seu término nada altera na escola ou na vida do profissional que a
frequenta. Tais circunstâncias fizeram pensar as questões em torno
da relação escola e universidade, assim como a relação entre orientadores e orientandos, o uso dos espaços coletivos na universidade,
o choque entre as diferentes docências experienciadas na abordagem dos conteúdos nos cursos ofertados.
O contato direto com estes profissionais vindos da escola também tem mostrado a motivação com que chegam. O ingresso neste
programa é bastante disputado pelos professores da rede estadual
de ensino, conforme informa a Secretaria Estadual de Educação, a
SEED. No momento da recepção na universidade, estes professores
demostram satisfação em serem selecionados. Nos discursos e nas
ações dos ingressados, percebe-se compromisso em dar um retorno
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às necessidades do seu meio escolar, às demandas da sua escola e da
área de estudo em que laboram. Chegam eufóricos para dar andamento aos estudos e projetos, mas não se sabe se, quando saem e
retornam à escola, o trabalho realizado segue dando frutos.
Esta questão suscitou mais um grupo de questionamentos: saber
se as escolas reconhecem este currículo, se reconhecem e apoiam no
seu interior as ações do cursista, a discussão do projeto didático-pedagógico com seus colegas, a intervenção do material didático e a
experimentação das atividades que organiza pensando a escola, a
participação no GTR1 etc.
As reflexões acima foram fundamentais para se propor uma pesquisa sobre o currículo, que se desdobrou em três dimensões: a
primeira o currículo como proposta, a segunda o currículo como
mediação e a terceira o currículo como extensão. As três são postas
compondo o objetivo de ao final compreender o efeito desta formação na profissionalização docente. O traçado dessas três dimensões baseou a elaboração de um questionário com questões diretas
e indiretas, aplicado aos professores cursistas PDE Turma 2013-14.
Com ajuda de duas bolsistas da Iniciação Científica2 fez-se o
convite, no final de 2013, aos cursistas para o diagnóstico deste
programa de formação continuada de professores dentro da UFPR,
propondo observar três dimensões ou eixos: (I) o “currículo como
proposta”, que avaliou cada etapa e atividade do currículo, as ações
No GTR, Grupo de Trabalho em Rede, os professores cursistas do
PDE discutem, no terceiro período de sua formação, seu projeto e seu
material de intervenção didática com outros colegas que fazem parte da
Rede de Ensino do Estado do Paraná, através de uma plataforma online,
chamada de SACIR (cf. www.diaadiaeducacao)
2
Colaboram nesta pesquisa, vinculadas ao Programa de Iniciação
Científica da UFPR, as estudantes: Eliane Graciano (Bolsista CNPq) e
Esthephany Gonsalvez Zerger (Bolsista Fundação Araucária) ambas do
Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Paraná.
1
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e as etapas formativas; (II) o “currículo como mediação”, subjetivo
ou relacional, que trata das trocas entre o professor que atua no
ambiente universitário com o professor do ensino básico que age
no meio escolar; (III) o “curricular como extensão” trata de refletir
se o estudo, a pesquisa e a escrita modificam a relação com o meio
escolar, trata do retorno à escola, do produto didático e do professor individuado diferente no retorno ao mesmo ambiente escolar.
Contexto e origem desta formação continuada
O programa, conforme mencionado, começou a ser discutido em
2006 por uma comissão formada por professores universitários por
iniciativa do Secretário Estadual de Educação. Em 2007, entrou em
vigor após a primeira seleção de professores. É possível dizer que foi
criado numa perspectiva de políticas emancipatórias e reparadoras
que se instalaram no Brasil junto com o Governo Lula, quando
o governo federal passou a se preocupar e a investir na Educação
Básica, abrindo oportunidades ao governo local de agir perante o
baixo rendimento da Educação Básica brasileira.
Uma das primeiras medidas para sanar esta situação de desamparo da educação pública de nível básico veio da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação - LDB, de 1993/1994 - 1996 que determinou
que a partir do ano de 2007 todo professor do Ensino Básico deveria ser graduado. Tal determinação direcionou uma política pública
voltada para a educação, que se apresentou através do Programa de
Desenvolvimento Educacional Nacional, PDE Nacional ligado ao
Ministério da Educação - MEC, em 24 de abril de 20073.
O PDE Nacional é um projeto guarda-chuva que abriga outros programas
de desenvolvimento da Educação Básica. É a frente educacional do Programa
de Aceleração do Crescimento PAC, de janeiro de 2007, fazendo parte de um

3
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Foi nesse ínterim que o Governo do Estado do Paraná convidou a
UFPR e todas as demais instituições de nível superior deste Estado
para pensar uma formação de professores que se encarregasse de uma
atualização docente e que também contemplasse, para este quadro
profissional, um avanço na carreira. Suas atividades se iniciaram em
2007, especialmente na UFPR, como Programa de Extensão que depois se tornaria convênio entre universidade e Governo do Estado.
Basicamente se trata de parceria entre universidade e Governo
do Estado para uma formação institucional que deixou de ser uma
mera ação de governo em 2010 e tornou-se a Lei Complementar
nº. 13, de 14/07/2010. Pode-se afirmar que por meio deste Programa foram traçadas as ações e relações entre a Universidade Federal
do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação - SEED e os Núcleos Regionais de Ensino - NRE de Curitiba e Região Metropolitana, do Norte, do Sul e do Litoral do Estado.
Percebe-se que o ideal político desta formação é transformar a
escola transformando o professor. O Estado investe em reformar a
formação que este profissional já possui para que ele reforme a escola,
nessa política entende que oportuniza ações através de um determinado currículo para uma eficácia de resultados quando investe em
uma educação continuada dos profissionais da rede estadual. Como
disse Bauer (2013, p. 18), o que se vê no Brasil são reflexos de um
“movimento mundial que coloca o professor como agente primordial
para melhoria da qualidade do ensino”. O Estado oferece a formação,
mas não obriga o professor a se inscrever nela, logo esses profissionais
projeto macro de cunho desenvolvimentista que passou a reger as ações do
governo federal. Desde então, o objetivo do PDE Nacional é trazer soluções
para os problemas da Educação Básica, que passaram a ser classificados através
do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Também está
relacionado com o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, com o
qual compõe um Plano de Metas.
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aderem ao programa de forma espontânea, ainda que incentivados
pela consequência de subir um nível no plano de carreira.
Os critérios sob os quais estes profissionais são selecionados ficam
a cargo dos núcleos (NREs) e da Secretaria de Educação. Cabe às
universidades executarem os cursos, disponibilizarem docentes que
sejam orientadores dos projetos pré-escritos pelos futuros cursistas
em diversas áreas e a realização das mediações com as escolas onde
estes profissionais atuam.
Diagnosticando o PDE na UFPR - três eixos em um currículo
Posto o contexto do problema e da origem do PDE no Estado, fica
claro que este programa aproxima realidades diferentes: a escola e
a universidade. Fica implícita em sua proposta uma experiência do
diverso tanto para o professor cursista como para o colaborador,
professor universitário que aceitar orientar projetos e acompanhar
de perto o percurso formativo do professor do ensino básico. Talvez
por isso se pense ser impossível que o professor do ensino básico
não se altere nesse processo, pois ao ser afastado das suas atividades
escolares por um ano, sofre um deslocamento de tempo e de espaço
para realizar problematizações acerca das suas atividades de sala de
aula, da sua realidade na escola.
Os diferentes exercícios profissionais, as rotinas, as ações educativas, os procedimentos burocráticos, os meios institucionais mostram que universidade e escola são espaços educativos que não se
igualam. São meios que diferem e fazem divergir as concepções
docentes, que chegam muitas vezes a entrar em choque. Por um
lado, o professor universitário nem sempre percebe com clareza as
diferenças que vinculam seus conceitos de formação profissional a
determinado saber teórico e prático que dizem respeito às contingências do ambiente escolar; por outro lado “a velocidade e a des182

territorialização da informação colocam as tecnologias como alavanca de desenvolvimento capaz de facilitar a tarefa da escola e dos
profissionais da educação no processo de ensinar a pensar crítica e
criativamente” (VIANA, 2013, p. 99). Em disputas sutis, o profissional do meio acadêmico recusa algumas características da docência do professor do ensino básico que traduzem a forma como este
vem adquirindo conhecimentos no exercício de sua carreira escolar.
Estes confrontos explicitam diferentes percepções dos envolvidos,
provocam pensar a formação docente, contribuindo para transformá-la. Na tentativa de entender os efeitos deste currículo enquanto
instrumento que qualifica uma mudança na profissionalidade destes
professores, fragmentados por muitas variáveis, se propôs um questionário semidireto, com 21 questões divididas em três eixos.
Foram respondentes 198 cursistas, 99% da Turma PDE ano
2013-2014, entre estes 167 se disseram do sexo feminino, 30 do
sexo masculino, 1 outro; 3% possui entre 26 e 30 anos; 49% estão na
faixa dos 36 a 45 anos; 39% estão na faixa dos 46 e 55 anos e 10%
entre 56 anos ou mais. O grupo atuava em 14 diferentes áreas do
ensino básico. O número de maior expressão de respondentes, nesta
turma, são os professores da Pedagogia (com 45 dos entrevistados
que referem a 19% do total); seguidos pelos de Biologia (40 professores ou 17%); e ainda os de Língua Estrangeira Moderna (com 36
respondentes, 15% do total) e de Língua Portuguesa (com outros
36 que equivaliam a 15% do todo). Abaixo analisamos os retornos
quantitativos desta avaliação investigativa de viés qualitativo sobre
o programa de formação PDE na UFPR, uma vez que os dados organizados tendem a ser retomados e discutidos com novos grupos.
As questões do eixo “currículo como proposição”
O PDE está organizado em uma formação com a duração de 960
horas dispostas no seguinte formato curricular: no primeiro ano, o
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professor se afasta das suas atividades para frequentar cursos gerais
e específicos da sua área e escrever um projeto chamado de “projeto
de intervenção” que deve se tornar um material didático, a ser construído no segundo semestre e aplicado na escola; no segundo ano é o
momento de, no primeiro semestre, aplicar o material na escola e, no
segundo semestre, escrever um artigo que relate toda essa experiência.
Composta por quatro etapas, esta formação e seu desenho curricular
exigem que o professor faça um diagnóstico da escola e de sua prática
docente; cabendo, como já mencionado, à universidade selecionar os
docentes colaboradores internos que orientarão os projetos.
O primeiro eixo, chamado de “currículo como proposição”, avalia a
proposta curricular como um todo composto por partes. Nesse eixo,
se fez as seguintes questões:
1) No primeiro ano o professor se afasta 100% da escola e, no segundo ano,
possui liberação de 25% de sua carga horária para aplicar na escola o material didático e escrever um artigo. Esta organização de tempo e tarefas
pode ser considerada satisfatória?
2) As 64 horas de curso inicial (32 horas de Metodologia de Pesquisa em
Educação e outras 32 horas de Fundamentos em Educação) são suficientes para a elaboração do projeto de intervenção do professor PDE?
3) Discutir com seus pares o Projeto de Intervenção, a através do GTR,
numa plataforma Moodle criada pela SEED, acrescenta autonomia à
construção do conhecimento sobre a própria prática?
4) 64 horas de Cursos Específicos mediante as linhas de estudo propostas
pela SEED têm contribuído para a construção do material didático do
professor PDE?
5) Os 2 Encontros de Área têm colaborado para qualificar o projeto e o
material didático dos professores PDE?
6) No terceiro semestre, momento em que possui 25% de afastamento da
escola, os encontros de orientação têm mantido sua frequência?
7) Com 25% de afastamento da escola para escrever um artigo se mantêm
os encontros de orientação?
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Deste primeiro bloco, obtivemos as seguintes respostas: na questão
1), 35% considerou o tempo dedicado a esta formação razoável; na
questão 2), 50% considerou que as ações do primeiro semestre colaboram para a construção do projeto; na questão 3), sobre as linhas de
estudo, 46% disseram que elas atendem em parte as necessidades do
período; na questão 4), sobre a contribuição do GTR numa plataforma Moodle para execução do trabalho, 82% disseram que ela é válida;
na questão 5), sobre os encontros de área, 50% disseram que eles
são bons; na questão 6), sobre o terceiro semestre, 88% disseram que
costumam seguir, neste período, de retorno à escola, acompanhados
pelo orientador; na última questão, um grupo de 88% dos professores
disse que se organizou bem para a escrita do artigo final.
As questões do eixo “currículo como mediação”
Nestas sete questões, tentou-se diagnosticar uma relação entre
profissionais de diferentes graus de ensino, que nem sempre assemelham a finalidade do estudo e da pesquisa. O dualismo das
expectativas docentes em relação à busca pelo conhecimento se
mostra nesse eixo, pois a relação entre formação profissional e ensino cumpre diferentes expectativas, uma vez que competem em
realidades diversas. A universidade, tradicionalmente produtora
do conhecimento, hospeda esta formação, mas não fica passiva a
transformações que se operam quando recebe um profissional cuja
experiência fez dele um outro professor. Esse outro não é necessariamente aquele idealizado pela formação inicial que se faz no meio
acadêmico. Estas diferenças mostram que, no interior da escola, o
profissional passou a cumprir novos papéis.
Se hoje a escola atende estudantes especiais, sócio e culturalmente de origens diferentes, a universidade, para além de atender as
necessidades da formação inicial docente, de preparar iniciantes na
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carreira ou de jovens para se tornarem professores, tem cada vez
mais o encargo da formação continuada. No mesmo espaço institucional, confronta-se o início e a experiência de uma trajetória profissional, concepções docentes em diferentes níveis se relacionam.
Este segundo eixo, que trata do “currículo como medição”, teve
por objetivo verificar a positividade da relação com o professor universitário que, ao orientar para a pesquisa e ministrar cursos nesta
formação, forja, através do uso da pesquisa, um modelo ou postura
profissional para o professor cursista PDE - este último evidentemente deslocado do seu meio institucional educativo. Foram propostas as seguintes questões:
8) De que modo se pode considerar a motivação pela formação continuada,
quando chegou à universidade através deste programa?
9) O professor da UFPR compreende com clareza a especificidade desta
formação e a diversidade do uso da pesquisa, quando o orienta para a
construção de um “projeto de intervenção” que deve interferir na realidade
do/a professor/a da escola?
10) O objetivo de revisar a prática pedagógica, problematizando a própria
experiência docente através da pesquisa, tem sido alcançado?
11) Você diria que há um diálogo entre a experiência do/a professor/a
PDE e a produção de conhecimento que se realiza na universidade?
12) O PDE oportuniza frequentar disciplinas/seminários na graduação,
pós-graduação, cursos de extensão, encontros, congressos, entre outras
atividades? Seu/sua orientador/a o/a motiva a participar destes espaços
formadores e eventos?
13) As atividades realizadas pela UFPR, SEED e pelos Núcleos, dificulta/
dificultou o agendamento dos cursos de orientação?
14) Você considera que a equipe da coordenação do PDE na UFPR,
composta por coordenador pedagógico, vice coordenador, um coordenador
administrativo e um/a técnico/a didático-pedagógico/a, atende/atendeu
suas necessidades de aluno extensionista?
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Das respostas dadas ao eixo “currículo como mediação” também
se explicitará as de maior expressão. Nas respostas dadas às indagações, os 198 respondentes disseram: na questão 8), 40% se diz chegar
motivado para a formação continuada; na questão 9), 52% considera
que o professor UFPR compreende a especificidade e finalidade do
projeto de intervenção; na questão 10), 62% acha que o programa
ajuda-o a rever sua prática docente; na questão 11), o índice de satisfação despenca: apenas 10% considera satisfatória a relação entre
experiência profissional vinda da escola e conhecimento acadêmico,
o que desqualifica o diálogo entre formação inicial e continuada; na
questão 12), a satisfação volta a subir e 72% considera que seu orientador o estimula a frequentar eventos e outros espaços do meio acadêmico; na questão 13), os cursistas apontam que a multiplicidade
de ações desta formação não chega a complicar o agendamento das
orientações; na questão 14), última deste eixo, 65% considera que a
equipe PDE da UFPR dá conta dos encargos do programa.
As questões do eixo “currículo como extensão”
No terceiro eixo, chamado de “currículo como extensão”, foi problematizado o retorno e a continuidade do trabalho do professor na
escola em que este atua. Contou com o seguinte grupo de questões:
15) Você considera que trabalhar com seu material didático no seu ambiente de trabalho possibilitou/possibilita intervir nesse cotidiano?
16) Você considera que sua escola apoia seu afastamento para o PDE e
até estimula sua equipe (professores e alunos) a participar e a frequentar as
aulas e as oficinas nas quais você realiza/ realizou sua intervenção?
17) Você percebe que algo alterou sua prática didático-pedagógica após ter
frequentado o PDE?
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18) Pode-se dizer que sua frequência nos cursos de Metodologia da Pesquisa em Educação ofertados pela UFPR contribuiu para que você se atualizasse quanto ao papel da pesquisa na rotina do educador?
19) Pode-se dizer que sua frequência nos cursos de Fundamentos da Educação ofertados pela UFPR contribuiu para que você se atualizasse quanto
as questões socioculturais que envolvem a educação escolar da atualidade?
20) Pode-se dizer que sua frequência nos Cursos Específicos de sua área
ofertados pela UFPR contribuiu para que você se atualizasse sobre temas
úteis para sua prática na escola?
21) Você continua aplicando seu material didático na sua escola?

Este último eixo obteve respostas muito positivas. Destacamos
abaixo as mais expressivas dos dados quantitativos. Na questão 15),
55% se mostraram otimistas quanto à aplicação de seu material didático; na questão 16), 68% disseram que sua escola o apoia; na
questão 17), 88% expressam se perceberem alterados na sua prática
pedagógica; na questão 18), 65% apontaram que a frequência neste
curso fica válida; na questão 19), se repete o mesmo resultado de
65% de satisfeitos; na questão 20), sobre os cursos específicos, 57%
se mostraram satisfeitos e na última questão 70% diz continuar
aplicando seu material didático-pedagógico.
Discutindo os dados obtidos
Esta investigação teve a pretensão de desfazer alguns mitos e analisar
o retorno do professor da escola básica para a universidade, para a formação continuada e refletir sobre como um currículo na formação continuada - que possui as atividades de estudo, pesquisa e escrita - pode
estar alterando o professor nele mesmo. Quando estimulado a estudar,
pesquisar e escrever sobre sua prática e sistêmica no meio escolar, o
professor é incentivado a perceber-se criticamente como membro de
uma classe. Este professor vem de um meio que implica uma imagem
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profissional que, por estas atividades e no contato com um outro meio,
é forçado a revisar. Conforme Vieira (2014), esta revisão propõe:
[...] deslocar o núcleo da pedagogia da formação para o terreno da ação profissional de forma a promover processos de
teorização da experiência e autenticação das teorias com uma
finalidade transformadora, facilitando a construção de teorias
práticas razoáveis, localmente e socialmente úteis, que permitam aos professores compreender a complexidade das situações educativas (VIEIRA, 2014, p. 22).

Considerar que este professor se transforma pelo estudo e pela pesquisa da própria prática é também uma forma de rejeitar certa crença
“arrogante e antieducativa de que há uma separação natural entre os
que pensam a educação e os que a praticam” (SMYTH, 1987, apud
VIEIRA, 2014, p. 22). Algumas avaliações pessimistas no interior da
universidade dizem que esta formação tem se mostrado impotente
para alterar as práticas do professor e por consequência este tem se
mostrado impotente para melhorar a escola. Esta análise parece não
refletir que “há, no país, uma forte discussão sobre a importância do
papel dos professores, enquanto agentes fundamentais para a educação de qualidade e que garanta a equidade de boas condições de ensino para todos” (NOVAES, 2013, p. 116). Deve-se também observar
que o caso do PDE o Estado Paraná singulariza uma ação, resultado
de uma descentralização dos programas e políticas educacionais que
passaram a almejar objetivos múltiplos quando são executados e interpretados com base nas diferenças regionais e locais.
O que talvez na academia não fique perceptível é que para além
das mudanças que vêm se dando em grande parte pelas reivindicações dos movimentos socioculturais que marcaram a virada do
século XX para o XXI, a escola foi alargada e deslocada de uma
forma original positivista pelas novas necessidades que surgiram
no seu interior. O ingresso de novos atores ou o reconhecimento da
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existência das diferenças no seu interior passou a desafiar as práticas vigentes, especialmente no Ensino Básico. Para além dos novos
ingressados, a escola também vem sendo alterada pelo acelerado
desenvolvimento da tecnologia: a multiplicidade dos meios de informação que afloram fora dela a deslocam do papel exclusivo de
geradora do conhecimento para os grupos e comunidades.
Por fim, o avanço das políticas emancipatórias e inclusivas dos
últimos governos também alteraram a escola e deslocaram sua geografia original. Democratizada e vivendo as novas regulações destas mudanças que exigem a eficácia dos investimentos públicos em
torno da escola se acirra o debate sobre a formação e qualidade do
desempenho docente, desafiando todos a melhor compreender e
implementar as políticas educacionais em curso (NOVAES, 2013).
Desdobramentos
Pondera-se que foram muitas as transformações que afrontaram a escola no início deste século, desafiando os profissionais, principalmente
os que estando na sala de aula há mais de quinze ou vinte anos, tiveram
uma formação inicial na qual se estabeleceram diferentes prioridades
tanto teóricas como práticas, uma vez que esta preparação profissional se fez em outro contexto. Logo, os temas que os professores problematizam e desenvolvem com a ajuda dos orientadores professores
na universidade remetem não apenas a uma nova escola, como dizem
também de outro profissional que vem se forjando numa instituição
cujas bases vêm sofrendo alterações e deslocamentos constantes. Se, de
um lado alguns docentes universitários, mesmo que colaborando neste
programa, dizem não acreditar que esta formação realmente qualifique
o docente da escola, de outro, como se sabe, é cada vez maior o número
de professores que se inscrevem neste programa na tentativa de serem
selecionados e passarem a frequentar e processo.
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Por meio da teoria da individuação se quer desfazer críticas fáceis
à formação continuada de professores, pois é costume se subestimar a capacidade de transformação desses professores, separando
sua atuação das potencialidades do próprio meio. O meio não os
compõem como ontogênese; ou seja, a escola ou a universidade não
arranjam uma entidade ou forma abstrata pura que é algo subjacente ao professor e ao seu caráter individual. A origem do professor,
o que leciona na escola e o retorno à universidade se dão num processo genético outro, compõem um dispositivo que diz quem ele é
mesmo antes de ser parte de seu meio institucional, uma vez que
este possui outras características que entram e processo de transdutividade e operam certa defasagem na sua singularidade de professor, do seu próprio ser professor.
O conceito de indivíduo se presta a comparações, uma vez que lida
com os princípios de unidade e totalidade. O professor do Ensino Básico é parte de uma identidade geral ou total, assim como o professor
universitário: ambos são partes que o identificam como fragmentos
de um todo; e, nesse rasgo, algo tende a torná-los independentes da
inconstância do mundo que os rodeia. Entretanto, esta compreensão
foge a uma tradição que coloca o professor numa relação homogênea
e uniforme com o meio. O conceito de individuação, diferindo do
conceito de indivíduo, é processo que se dá entre o ser pré-individual
do professor e o seu meio escolar ou universitário, dispondo-os nesses
ambientes sempre em estado de tensão.
Logo, se o professor muda de meio e se o meio é um estado metaestável sob o qual ele se torna um ser individuado, expô-lo ao deslocamento da escola por um ano já resulta em interferir no seu processo de
individuação, ação implícita nesta formação continuada. Daí se poder
dizer que para além de forçar o professor a estudar, escrever e pesquisar
sobre sua prática, esta formação continuada se valida principalmente
por deslocá-lo para cumprir tais tarefas, uma vez que afasta este professor de seu meio para que possa problematizá-lo como investigador.
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Gilbert Simondon (1993) problematiza e conceitua a individuação, enquanto Gilles Deleuze (2010) aceita esta concepção e trata
dela como uma unidade interna do indivíduo. Simondon entende
e concebe a individuação como uma operação. Desta se pode interpretar que a unidade interna que constitui sua profissionalidade
como um ator do ensino básico não é uma única realidade nele,
nem um único modelo de ser e de existir, mas uma fase. Fase que,
disposta a uma formação continuada, não se dispõe a deformar-se
na unidade da própria profissionalidade, mas a mudar a perspectiva da relação que dicotomiza o par - indivíduo e meio. Este autor
resgata e critica as teorias atomistas, hilomórficas e substancialistas4
que dizem que a individuação tem sido proposta como algo que
corresponde a um sujeito ou indivíduo já constituído. Deleuze se
junta a Simondon para evidenciar a tendência da individuação se
dar sobre um ser já individuado5, antes mesmo do processo se explicitar no momento atual, como operação. A teoria da individuação
de Simondon entra aqui no intuito de contribuir para facilitar o
entendimento de que o processo de formação é também um processo de transformação. Um conjunto de fatores sutis e quase imSimondon (1993) se recusa aceitar a concepção monista e substancialista
do ser e o dualismo hilemórfico do indivíduo. O monismo substancialista
pressupõe que o ser corresponde a uma unidade atômica, constituída de um
núcleo de permanência estável, que resiste e subsiste por si só. Segundo o
dualismo hilemórfico, o indivíduo é o resultado ou o composto engendrado
pelo par matéria e forma.
5
Simondon entende que tanto o monismo substancialista quanto o
dualismo hilemórfico parecem pressupor a existência de um princípio de
individuação que antecede ao próprio processo de individuação; percebe
que as duas correntes tendem a explicar o indivíduo já dado e constituído.
Para o atomismo, o indivíduo resulta de um precário corpo físico; para o
hilemorfismo, resulta de uma conjugação de matéria e forma. Segundo
Simondon, as duas correntes se equivocam ao entender que a individuação,
como princípio, possa vir antes do processo mesmo de individuar-se; este
processo vai do pré-individual ao real “individuado” (cf. SIMONDON, 1993).
4
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perceptíveis se modificam neste profissional e, ao se afastarem de
seu ambiente, retornam alterados.
O que se está pretendendo mostrar através do conceito de individuação é que no deslocamento do seu meio (a escola básica), o professor traz algo individuado diferente, subjetivado diferente, que se
expressa naquilo que faz dele um membro de uma classe, o diferencia,
vindo de seu grupo e meio em um outro meio: a universidade. Ao
problematizar seu contexto e prática, este profissional exercita o pensar sobre a própria prática, sofre alteração de sua singularidade, num
processo que Simondon (1993) denominou individuação.
Considerações finais
A busca crescente pela formação continuada e o contato com estes
profissionais mostra claramente que esta classe profissional compreende esta formação como válida para suas carreiras. Por outro lado,
para Gatti (2013, p. 160) “é corrente a concepção de que oferecendo
informações, conteúdos, trabalhando a racionalidade, mudanças de
posturas e formas de agir se produzirão a partir destas informações”.
Embora se aposte em uma formação continuada, com suas ações curriculares e com suas organizações teóricas e práticas, para que de algum modo se alterem as práticas no interior das escolas e se construa
um movimento crítico desejável nesse ambiente, não se ignora que tal
instauração terá limitações em suas próprias concepções.
A formação continuada pode contribuir para que este profissional se modifique sendo na sua profissionalidade ele mesmo. Pois esta
profissionalidade também representa as necessidades e as urgências
de um meio institucional. Quando problematiza sua escola e sua prática através do estudo, da pesquisa e da escrita, não deixa de trabalhar
a especificidade da profissão de professor. A universidade como formadora de professores através de suas licenciaturas e outros, tem re193

cebido este profissional, afastando-o de sua sala de aula, orientando-o
para a oportunidade de olhar criticamente para seu meio e prática
docente, expondo-o ao contato com outras experiências de ensino
e aprendizagem, outras experiências de ser e de fazer-se professor, o
que, em muitos casos, tem validado a permanência deste processo de
formação continuada.
Nesse sentido, os professores da UFPR colaboradores do programa PDE na UFPR (e aqueles que se negam a colaborar) não
podem dizer que esta formação, reunida a todo um contexto da
educação brasileira, não venha ampliando as possibilidades de renovação das práticas docentes na escola básica, pois esta ação educativa tem investido na profissionalização do professor, deslocando-o
do seu meio escolar. Um grande número de colaboradores dentro
da UPPR tem colaborado efetivamente para a construção de novos
papéis e imagens de docência, para reformular papéis cristalizados
na sala da aula, desconstruir colagens de um modelo ideal de professor que a democratização da escola fragmentou.
Conclui-se que as atividades curriculares, com seu excesso de carga
horária e diversidade de atividades, encontram finalidades nos seus
descaminhos. Logo, avaliando as respostas dadas à análise do currículo do PDE nesta formação continuada, o que se pode ver é a
aceitação a uma política de formação continuada que dá atenção à
profissionalidade do professor, dá alguma oportunidade para que os
professores da escola do Estado do Paraná sejam deslocados de seu
meio de trabalho para poder refleti-lo através da pesquisa, do estudo
e da escrita. As três dimensões analisadas devem continuar a estimular a análise crítica da ação do professor para incentivar o estudo e a
escrita como subjetivações singulares, como atividades capazes de dar
retorno à realidade e aos problemas que desafiam a escola na atualidade, fortalecendo a capacidade de reformá-la com sentido.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL: REALIDADE E DESAFIOS
Juracy Machado Pacífico
Jussara Santos Pimenta
Luana Oliveira do Nascimento

Não há ensino de qualidade, nem
reforma educativa, nem renovação
pedagógica sem uma adequada
formação de professores.
Antônio Nóvoa

Introdução
A formação continuada tem norteado as discussões dos educadores
sobre as necessidades formativas específicas para o profissional que
atua junto à criança pequena, desde a formação inicial oferecida em
nível de graduação nos cursos de Pedagogia, até a oferta de formação
continuada como prática a ser garantida pelas redes de ensino. De
acordo com o Artigo 62, inciso 1º da LDB - Lei nº 9.394/96, “a
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de
colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a
capacitação dos profissionais de magistério”. No Referencial para a
Formação de Professores, a formação continuada é destacada como
um processo permanente e inerente a todos os docentes, como ponto
de partida para aprofundar a reflexão sobre a prática pedagógica.
Percebe-se assim que, mesmo a oferta de formação continuada
estando garantida aos profissionais da Educação Básica, como direito na legislação, contemplada no Referencial e presente em outros
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documentos norteadores nacionais, o acesso e as condições sob as
quais a mesma é oportunizada aos profissionais de Educação Infantil ainda se configura como um desafio a ser superado (CHIARE;
RAUSCH, 2012). Indiscutivelmente, o país avançou no sentido de
estabelecer o atendimento em creches e pré-escolas como componente da Educação Básica. Entretanto, há a necessidade de reorientar
a capacitação dos docentes que atendem e que se responsabilizarão
por essa etapa da escolarização. Tal valorização passa, necessariamente, pela qualificação docente e a formação continuada emerge diante
dessa realidade. O conhecimento obtido no magistério de Segundo
Grau ou na graduação é insuficiente diante da heterogeneidade das
turmas e dos desafios impostos pela dinâmica da realidade das escolas e da sociedade. Sendo assim, urge a (re)qualificação do professor,
perspectivando o resgate de sua autonomia diante dos processos didático-pedagógicos e de si mesmo frente a essas transformações.
O interesse pelo tema de pesquisa surgiu a partir da constatação
da utilização de práticas pedagógicas pouco comprometidas com a
qualidade do desenvolvimento e da aprendizagem de seus alunos
por parte das docentes que atuam nesse segmento. Diante disso,
o estudo teve como objetivo principal analisar o lugar ocupado
pela formação continuada das professoras da Educação Infantil no
âmbito das políticas públicas de formação docente do município
de Porto Velho/RO e, especificamente, investigar a formação das
professoras que atuam na Educação Infantil, bem como examinar
projetos, programas, ações, cursos de formação de professores, além
de verificar como tal situação vem sendo enfrentada pelos docentes
que estão em sala nas creches e pré-escolas municipais.
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Educação Infantil e formação de professores no Brasil
A Educação Infantil é um capítulo recente na História da Educação brasileira e a sua trajetória tem sido marcada por avanços e
retrocessos. A Constituição Federal de 1988 (Art. 208, IV) outorga
à criança entre zero a 5 anos o direito à educação, sendo que somente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB,
Lei nº 9.394/1996 essa modalidade passa a compor a Educação
Básica. A Educação Infantil é respaldada por outros documentos
legais como o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
nº 8.069/1990) e o PNE - Plano Nacional da Educação (Lei nº
10.172/2001). A legislação educacional brasileira vigente é fundamental para o entendimento da história da Educação Infantil no
país. Por meio de um olhar minucioso sobre as políticas públicas,
seus efeitos e suas consequências se pode avaliar o caminho percorrido e projetar ações futuras, fazendo do passado lições e etapas já
vencidas em nome de uma educação mais eficiente e comprometida
com a qualidade.
Como afirma Gatti (2008), “a legislação não nasce do nada, como
inspiração ou insight momentâneo, por desejo deste ou daquele; é
resultante de um processo histórico em que ações se desenvolvem”.
Sendo assim, a educação como direito social surge com a promulgação da Constituição Nacional em 1988. O capítulo III da Constituição Federal da República Federativa do Brasil é dedicado à
Educação, Cultura e Desporto. Já na seção I, o Art. 205 estabelece
a educação como direito de todos e dever do Estado e da família.
Para alguns estudiosos, a educação, de fato e de direito, surge tardiamente no Brasil, uma vez que muitos países já andavam a largos passos em direção à sistematização do ensino. A Constituição
Cidadã, como ficou conhecida a Carta Magna de 1988, instaura o
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princípio da universalidade da educação e, pela primeira vez, temos
delineado o atendimento e o cuidado às crianças de zero a seis anos
em pré-escolas e creches.
Seguindo tendências de governos internacionais que priorizavam
o bem-estar, a educação passa a ser um direito social, ladeada pela
saúde e lazer, dentre outros aspectos, no intuito de diminuir as desigualdades sociais e a pobreza. Chega assim o momento em que
a Educação Infantil perde o caráter assistencialista e é enfrentada
como uma etapa essencial da educação dos indivíduos, exigindo políticas públicas e metas educacionais específicas com um caráter de
obrigatoriedade, sendo atendida prioritariamente pelos municípios.
Dois anos após a promulgação da Constituição de 1988, foi aprovado o ECA em 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente que,
entre outros aspectos, reafirmou os direitos constitucionais da Educação Infantil, que deixou de ser direito apenas da mãe trabalhadora, passando a ser direito integral de qualquer cidadão brasileiro.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(BRASIL, ECA, 1990, Art. 205).

A Educação Infantil tem história governamental recente, sobretudo
no Brasil, e possuía um caráter filantrópico, caritativo e particular. A
partir dos anos 1920, observa-se uma reflexão maior em relação a esse
importante momento da maturação dos indivíduos e somente por
influência da luta pela qualidade da Educação Básica da UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
- e os vínculos estabelecidos entre o órgão e o Brasil, se efetiva, em
1948, a criação da Organização Mundial de Educação Pré-Escolar
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que tem como parâmetro a valorização da Educação Infantil para as
demais etapas da vida escolar.
Em conformidade à LDB, Lei nº 9.394/96, a Educação Infantil
corresponde às pré-escolas, atendendo crianças de 4 a 6 anos e às
creches, com atendimento a crianças de 0 a 3 anos. O direito à
creche é reafirmado com a criação do ECA, em 1990 e é sobretudo
com a LDB que a Educação Infantil (doravante EI) passa a fazer
parte do Sistema Nacional de Educação, sendo a primeira fase da
Educação Básica, com o objetivo de atender de forma integral as
crianças de 0 a 6 anos em creches ou pré-escolas. A unidade do
atendimento a EI se efetiva com a criação do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - RCNEI, em 1998, e se propõe a normatização da modalidade com referências e orientações
para a melhoria das práticas educativas.
Ao inserir a EI como primeira etapa da Educação Básica, a LDB
apresenta exigências relacionadas à pratica docente, como a qualificação adequada e, junto a ela, a valorização dos professores por
meio de condições dignas de trabalho e remuneração condizente
com sua formação. Dessa forma, além da formação ofertada por
meio de parcerias governamentais, cabe a cada educador investir
em seu aprendizado.
A LDB apresenta como formação mínima ao exercício do magistério o curso superior que deve ser oferecido pelas universidades ou
por institutos de educação superior com as licenciaturas, devidamente cadastrados pelo MEC. No caso da Educação Infantil: Pedagogia.
Sobre o desenvolvimento pleno do educador, é correto afirmar que
sua formação se dá em duas etapas: a formação inicial e a continuada.
Sobre a formação inicial, podemos observar que os primeiros debates se intensificaram nas duas últimas décadas no que se refere
aos anos iniciais da escolaridade. Isso não significa dizer que o fe201

nômeno da formação de professores tenha surgido apenas nesse
momento. O que prevalecia era o princípio do “aprender fazendo”,
segundo Saviani (2006). A necessidade de universalizar a instrução
elementar conduziu à organização dos sistemas nacionais de ensino
e estes foram concebidos como um conjunto constituído por escolas organizadas segundo um mesmo padrão, sendo facultada às escolas de nível médio a formação de professores primários e, ao nível
superior, a tarefa de formar os professores secundários. Nesse contexto, configuraram-se dois modelos de formação de professores:
a) Modelo dos Conteúdos Culturais-Cognitivos: visava a formação
dos professores, mas somente no que diz respeito à cultura geral e ao
domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento da disciplina a ser lecionada pelo professor;
b) Modelo Pedagógico-Didático: contrapondo-se ao anterior, considera que a formação propriamente dita só se completa com o efetivo
preparo pedagógico-didático. Ao que postula Saviani (2006):
Na história da formação de professores, constatamos que o primeiro modelo predominou nas universidades e demais instituições de Ensino Superior, que se encarregaram da formação dos
professores secundários, ao passo que o segundo tendeu a prevalecer nas escolas normais, ou seja, na formação dos professores
primários (SAVIANI, 2000, p. 2).

De fato, o que está em causa não é propriamente a omissão em
relação ao problema da formação dos professores, mas o embate
entre dois modelos diferentes de formação. De um lado está o modelo para o qual a formação de professores, propriamente dita, se
esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da
área de conhecimento correspondente à disciplina que o professor
irá lecionar. Considera-se que a formação pedagógico-didática virá
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em decorrência do domínio dos conteúdos, do conhecimento logicamente organizado, sendo adquirida na própria prática docente ou
mediante mecanismos do tipo “treinamento em serviço”.
No final dos anos 80, com o término do período da ditadura militar, distintas reformas educacionais ocorrem no Brasil e a organização de movimentos de educadores torna-se mais consistente na
busca por um projeto de formação docente voltado à melhoria da
educação. A Constituição Federal de 1988 (Artigo 206, inciso V),
resultado da luta por uma “Educação Básica de qualidade”, estabelece
a obrigatoriedade de ingresso no magistério via concurso público e
aponta a necessidade de planos de cargos e carreira, com piso salarial
profissional, por meio do princípio da valorização dos profissionais
do ensino. A formação de professores ganha um capítulo próprio:
Art. 67 - os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais de educação, assegurando-lhes: [...] aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento
periódico para esse fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. [...] a atualização, o aprofundamento dos conhecimentos profissionais e
o desenvolvimento da capacidade de reflexão sobre o trabalho
educativo deverão ser promovidos a partir de processos de formação continuada que se realizarão na escola onde cada professor trabalha e em ações realizadas pelas Secretarias de Educação
e outras instituições formadoras, envolvendo equipes de uma ou
mais escolas (BRASIL, 1999, p. 131).

A LDB estabelece como uma das competências da União: “elaborar o Plano Nacional de Educação” (PNE) e estipula como meta o
prazo de dez anos para que os professores sejam “graduados ou formados por treinamento em serviço”, apontando esta última como
forma acelerada de “corrigir” a escassez dos cursos de formação
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inicial em nível de graduação. Dessa forma, o processo de formação docente não se completa com a formação inicial, como afirma
Carrascosa, (1996):
A formação de um professor é um processo a longo prazo que
não se finaliza com a obtenção do título de licenciado, nem
mesmo quando a formação inicial recebida tiver sido da melhor qualidade. Isso porque, entre outras razões, a formação
docente é um processo complexo, para a qual são necessários
muitos conhecimentos e habilidades, impossíveis de serem adquiridos todos no curto espaço de tempo que dura sua formação inicial (CARRASCOSA, 1996, p. 10).

O avanço em termos legais da Educação Infantil obriga os municípios a assumirem a responsabilidade da formação docente. Os
professores adquirem o direito de serem assistidos quanto às necessidades de sua turma, sendo valorizados e recebendo justamente
por seus serviços prestados. Na prática, todavia, pouca expansão se
nota em direção a uma formação continuada de excelência, aliada à
realidade profissional dos docentes. Pensar na formação continuada
de professores é abrir caminho a uma política de valorização do
desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das instituições. De acordo com (SILVA, 2003):
A importância da formação continuada na construção de um
novo ideário acerca da Educação Infantil, fazendo circular entre
as creches como um todo, especificamente entre as educadoras,
novas concepções, que envolvem questões conceituais e políticas,
a partir das quais elas puderam constituir novas referências para
pensar a própria atuação profissional (SILVA, 2003, p. 102 a 103).

O termo formação continuada por si já representa um avanço. Já não
se tem a ideia de um profissional acabado, pronto ao exercício peda204

gógico, mas um sujeito em contínua construção superando deficiências, aprimorando sua criticidade, autonomia profissional e pessoal.
O PNE trata da formação continuada dos professores como uma
das formas de valorização do magistério e melhoria da qualidade
da educação:
É fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas
de aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério [...] A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e
municipais de educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o
financiamento, e a busca de parcerias com as Universidades e
Instituições de Ensino Superior (BRASIL, 2001, p. 95).

Com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos
professores e alunos, o Ministério da Educação e Cultura cria, em
2003, a Rede Nacional de Formação Continuada para a Educação
Básica formada por Universidades e Centros de Pesquisa para desenvolver projetos na área de formação continuada de professores.
Outras ações desencadeadas pelo MEC apostam na formação continuada: o ‘Pró-Letramento (Mobilização pela qualidade da Educação para professores das séries iniciais do Ensino Fundamental)
e o Programa de Incentivo à Formação Continuada de Professores
do Ensino Médio. Há ainda o FUNDESCOLA (financiado pelo
Banco Mundial) que desenvolve projetos como o PDE (Plano de
Desenvolvimento Escolar) e o Programa de Apoio à Leitura e Escrita. Percebe-se também maior empenho por parte das Secretarias
Municipais e Estaduais em dinamizar ações que resultem em uma
formação continuada mais efetiva com vistas à melhoria da qualidade da educação. Entretanto, na prática, o caminho da formação
contínua do professor que deveria ser responsável por minimizar ou
mesmo extinguir as deficiências conceituais, práticas e epistemoló205

gicas da formação inicial deste profissional, assim como oferecer
novos caminhos oriundos dos avanços científicos, tecnológicos e
econômicos da sociedade, vem também sendo objeto de críticas,
sobretudo no que se refere à oferta e garantia desse direito.
A formação continuada na rede municipal
A pesquisa teve como locus quatro escolas públicas municipais de
Ensino Infantil do município de Porto Velho que foram visitadas
para apresentação do projeto e aplicação dos questionários nas escolas: Escola de Educação Infantil “A a Z” (Extensão da Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Miguel), Escola Municipal de Educação Infantil Tancredo de Almeida Neves, Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Auta de Souza e Núcleo de Educação Básica I – NEB I.
Na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Auta de Souza, foram aplicados cinco questionários e nas outras
três escolas foram aplicados quatro questionários com as professoras da Educação Infantil nos períodos matutino e vespertino.
A pesquisa de campo considerou os programas, projetos e ações
desenvolvidos pela SEMED no período de 2009 a 2014. Tendo
em vista a contribuição de Pacífico (2010), com os dados de 1999
a 2008 sobre as políticas públicas para a Educação Infantil, que
incluem a formação docente, optamos pelo recorte cronológico de
2009 a 2014, ressaltando que outras pesquisas também foram realizadas no âmbito da Educação Básica, como por exemplo, a monografia de graduação de Souza (2014).
A coleta de dados foi feita em etapas e em dois locais: na SEMED e nas escolas. Na SEMED foi aplicado um questionário com
duas técnicas do Centro de Formação Continuada com o intuito
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de verificar a existência de políticas de formação para a Educação
Infantil. A partir dos estudos desenvolvidos por Pacífico (2010) e
Souza (2014), percebemos a escassez de programas e projetos voltados especificamente para a formação de professores da Educação
Infantil, e, neste sentido, um dos critérios para a definição das escolas foi a escolha de escolas em que professoras tivessem realizado o
Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil.
Considerando o objetivo do estudo e o tempo destinado à realização da pesquisa, consideramos o número de quatro escolas situadas na zona urbana de Porto Velho em bairros da periferia, como
suficiente para o alcance dos objetivos definidos.
A literatura sobre a EI nos mostra que, historicamente, era comum professores em formação ou sem formação nenhuma ocuparem a função da docência na Educação Infantil. Sem preparo e com
todos os desafios que competem ao labor, a qualidade era posta em
xeque, assumindo caráter assistencialista ou filantrópico. Sobretudo,
nas últimas décadas, temos visto o processo de organização dessa
modalidade de ensino, principalmente com o advento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, estabelecidas
pela Resolução Nº 05, de 17 de dezembro de 2009, da Câmara
de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação - CEB/
CNE, que ratifica a “concepção de criança e de seu processo de desenvolvimento que deve orientar as propostas pedagógicas”.
De acordo com o documento, a criança é vista como o “centro do
planejamento”, como um sujeito histórico e de direitos, que por meio
das interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói
sua identidade pessoal e coletiva, assim como constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009).
Esse processo de construção de sentido para o mundo físico e social
ocorre através de diferentes comportamentos, destacando-se: brincar,
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imaginar, fantasiar, desejar, aprender, observar, experimentar, narrar,
questionar, tendo como mediador um docente comprometido com
a sua formação. Pacífico (2010) destaca que algumas metas estabelecidas no PNE estavam em processo de atendimento pela SEMED,
como por exemplo, a formação adequada dos docentes:
O município atingiu, em 2008, 52% das professoras com habilitação em magistério e 43% das professoras com habilitação
em nível superior. Entretanto havia, em 2008, um docente com
Ensino Fundamental incompleto, lotado na Educação Infantil,
e outra com apenas o Ensino Fundamental completo (PACÍFICO, 2010, p. 299).

Segundo a autora, a elaboração de uma proposta pedagógica para a
Educação Infantil no município de Porto Velho só foi concluída em
2008, o que é considerado um avanço, pois assegura uma intenção
de lugar nas políticas públicas municipais para a Educação Infantil:
A meta que previa a definição de política para a Educação
Infantil no âmbito dos municípios até 2003 não foi cumprida dentro do prazo. A Proposta Política Pedagógica para a
Educação Infantil foi concluída somente em 2008. Isso já é
fundamental, pois coloca essa etapa como parte, realmente, da
Educação Básica, com um projeto pensado e elaborado especificamente para a Educação Infantil. No entanto, há ainda
ressalvas, pois não há uma política claramente definida, com a
definição de objetivos, metas e estratégias que vise a ampliação
e atendimento com qualidade. Espera-se que o PME garanta
esses aspectos. Todavia, a Proposta Político-pedagógica garante a essa etapa da Educação Básica lugar nas políticas municipais (PACÍFICO, 2010, p. 300).

De acordo com IBGE, Porto Velho, a capital do estado de Rondônia, apresentava um quadro populacional de 494.013 habitantes
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em 2014. É uma das cidades mais populosas da região Norte e tem
crescido, paulatinamente, segundo os indicadores do IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino.
No período de 2002 a 2008, foram realizados programas e cursos que favoreceram a Educação Infantil (PACÍFICO, 2010) e no
período de 2009 a 2014 houve somente a realização de um “Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil” que foi
desenvolvido pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR) em
parceria com União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). Vale ressaltar que esse curso não foi uma proposta da rede municipal, mas do Ministério da Educação (MEC)
e foi ofertado em todo o Brasil pelas Universidades Federais, com
financiamento do MEC. No entanto, conforma aponta a autora, a
SEMED realizou os cursos acima identificados, visando a formação do professor da Educação Infantil, mas sem alcançar 100% dos
docentes, o que seria o desejável.
O ProInfantil, medida do Governo Federal que compreende curso em nível médio, com habilitação em Educação Infantil, com 800
horas, à distância, na modalidade Normal, foi destinado aos profissionais que atuavam na Educação Infantil, em creches e pré-escolas
das redes pública e particular, sem fins lucrativos, que não possuíam a
formação específica para o magistério. Em Porto Velho o programa
foi implantado em 2006, atendendo a 34 professores da rede municipal, concluindo a primeira turma em 2008 (PACÍFICO, 2010).
O Proinfo Integrado foi um programa de formação voltado para
o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos
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equipamentos tecnológicos nas escolas e à oferta de conteúdos e
recursos multimídia e digitais oferecidos pelo Portal do Professor,
pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco
Internacional de Objetos Educacionais.
O Programa PCN em Ação, Programa de Formação Permanente
do MEC, com a parceria das secretarias municipais e estaduais, ofereceu os requisitos para a implantação dos Parâmetros Referenciais
Curriculares, no ano de 1999, sendo considerada uma das principais ações da Secretaria de Educação Fundamental, até o ano de
2003, voltada aos docentes dessa etapa.
No período de 2006 a 2008, a SEMED lançou o Programa de
Formação Continuada “Revivificar a Educação Infantil”, tendo
como público alvo gestores, professores e comunidade escolar. O
programa foi organizado em forma de seminários, palestras, oficinas e encontros pedagógicos, e culminou com a organização da 1º
Conferência para a Educação Infantil para definição de propostas
para o Plano Municipal de Educação, sendo um marco, pois envolveu todas as escolas e seus profissionais para debater as principais
temáticas levantadas em forma de diagnóstico.
Em 2006, o município e a UNIR firmaram parceria visando
o desenvolvimento de uma Especialização em Educação Infantil,
com carga horária de 400 horas mais o Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC). Foram oferecidas 50 vagas e os candidatos deveriam
ser pedagogos, licenciados ou bacharéis de outras áreas de ensino.
A partir de 2009, os registros, e também conforme dados do
questionário aplicado na SEMED, o município praticamente não
realizou qualquer tipo de formação continuada para docentes da EI,
sendo a única opção o Curso de Especialização (Pós-Graduação
Lato Sensu) em Docência na Educação Infantil (CEDEI), projeto
do MEC, desenvolvido pela UNIR, em parceria com a UNDIME,
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mencionado anteriormente. Este curso teve como objetivo principal formar em nível de especialização profissionais que atuavam
na docência, coordenação e gestão de creches e pré-escolas da rede
pública, propiciando aos profissionais da EI oportunidades de ampliar e aprofundar a análise das especificidades das crianças de 0
a 3 e de 4 e 5 anos. Foi desenvolvido na Modalidade Presencial e
teve a duração de 18 meses, com carga horária de 360 horas, com
encontros quinzenais. Foram ofertadas 160 vagas para o Estado de
Rondônia, das quais, 40 para o Polo de Porto Velho. Foram formadas quatro turmas nos polos de Porto Velho, Ji-Paraná, Rolim de
Moura e Vilhena, tendo como objetivo fundamental a formação de
profissionais da educação que atuavam em creches e pré-escolas da
rede pública de ensino.
O questionário aplicado às professoras possibilitou-nos organizar algumas temáticas de análise, como por exemplo, em relação ao
conceito que têm sobre o que consideram como Formação Continuada. As professoras foram unânimes em afirmar que Formação
Continuada é renovação e aprimoramento, conforme se pode ver
em suas falas transcritas no quadro 1:
Percebe-se que as professoras, quando questionadas, compreendem bem o processo de formação continuada, admitindo, inclusive,
que a formação inicial é de suma importância, mas não se encerra,
sob pena de tornar-se arcaica e ineficaz. Quanto à importância da
realização da formação continuada para o desenvolvimento do trabalho, as docentes pesquisadas identificaram as opiniões que serão
apresentadas no quadro 2:
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Quadro 1
Formação continuada: conceito
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Categorias
de análise

Categoria - Formação Continuada: conceito

Professora A

Cursos de especialização na sua área de atualização.

Professora B

Formação continuada é o momento disponibilizado para melhoramos nossa capacitação profissional
e estarmos cientes que nosso mundo evolui a cada
momento.

Professora C

Hoje em dia nem mesmo o conhecimento adquirido na faculdade é suficiente para a formação de um
bom profissional da educação. É necessário que haja
cursos ministrados para especialização desses profissionais mesmo depois de uma faculdade e principalmente nas escolas onde já atua o profissional.

Professora D

Formação continuada é a continuação dos estudos
na área de atuação, seja pós-graduação ou cursos

Professora E

A formação continuada é uma reciclagem de nossa
formação inicial

Professora F

Formação continuada é a maneira do professor dar
continuidade à sua formação para enriquecer a sua
prática.

Professora G

Formação continuada são os constantes momentos
de estudo, participação em oficinas e seminários para
tratar de assuntos relevantes para nossa atuação diária na sala de aula, bem como para nos atualizar das
políticas públicas para a educação.

Professora H

Quando o professor está sempre se inovando com
cursos com pós-graduação, mestrado ou doutorado
e novas tecnologias, sempre buscando variados tipos
de cursos para estar sempre se capacitando.

Categorias
de análise

Categoria - Formação Continuada: conceito

Professora I

É a continuação do processo educativo. Você se
apropriar dos novos conhecimentos e das vertentes
apresentadas na construção dos eixos das disciplinas
escolares para que sua prática venha a ajudar o alunado.

Professora J

É uma forma de aprofundamento dos conhecimentos já adquiridos, para melhorar sua prática.

Professora K

É estar sempre se atualizando, estudando, pôr em
prática o que aprendeu e está aprendendo. A formação continuada são cursos de formação repassados
pelos governos, municipais, estaduais e federais.

Professora L

Formação continuada é como o processo de renovação da águia. É algo dolorido, pois a cada formação
precisamos nos enfrentar, colocando o que fazemos
e o que precisamos fazer.

Professora M

É um recurso para o professor aprimorar seus conhecimentos, e consequentemente, melhorar seu desempenho em sala de aula.

Professora N

Formação continuada é o professor que está sempre
se inovando com cursos e novas tecnologias se capacitando cada vez que tiver oportunidade.

Professora O

Cursos que venham me ajudar em sala de aula, bem
como tirar dúvidas a fim de melhorar meu trabalho
de docente.

Fonte : Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários em 2014.
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Quadro 2
Defesa da importância da formação continuada

Categorias
de análise
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Categoria - Importância da Formação Continuada

Professora A

Com certeza. Todo profissional precisa estar atualizado com as inovações e desenvolvimento que
acontecem no seu país e no mundo.

Professora B

Com certeza, pois como disse, a cada momento o
mundo muda e precisamos conhecer essas mudanças para nossa atualização.

Professora C

Importante sempre é, pois aumenta o conhecimento de qualquer profissional nessa área, mas a maioria das vezes o que é ensinado aos profissionais são
conhecimentos tão complexos que não dá para utilizá-los numa escola onde existem famílias de baixa
renda, ou onde a escola não oferece ferramentas.

Professora D

Sim, pois na área da Educação Infantil é essencial estarmos aprendendo novas formas de ensinar e compreender como se trabalha ludicamente.

Professora E

Sim, é importante para melhorar a minha prática docente.

Professora F

Depende, se for na área que você trabalha, sim.

Professora G

Sim, porém nem sempre as formações atendem realmente as nossas necessidades. Sempre são muito
genéricas e pouco objetivas. Os estudos promovidos
pela escola são melhores, mais pontuais e aprofundados.

Professora H

É muito importante. O processo precisa ter incentivo
de estudar, para que possa contribuir cada vez mais
no desenvolvimento das crianças e dele próprio.

Professora I

Com certeza. É necessário para nós educadores essa
continuação de novos conhecimentos.

Professora J

Para melhor auxiliar os educandos ou em algumas
dificuldades que possa aparecer.

Categorias
de análise

Categoria - Importância da Formação Continuada

Professora K

Como é importante. Agora estou finalizando a pós-graduação na Educação Infantil, é uma formação
onde estou maravilhada com todo o conhecimento
que estou tendo. Isso é muito gratificante, porque
tanto eu quanto as crianças ganhamos aprendizado.

Professora L

Com certeza, quando eu me renovo, os meus alunos
crescem ainda mais, pois a professora se desenvolveu
primeiro.

Professora M

Sim

Professora N

Sim, é importante, pois o conhecimento faz com que
possamos contribuir cada vez mais na educação das
crianças.

Professora O

Sim, pois no decorrer dos anos alguns aspectos pedagógicos aprendidos na graduação são esquecidos

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários – 2014.

As professoras foram unânimes em reconhecer a importância da
formação continuada para o aprimoramento da sua prática didático-pedagógica, de sua visão de mundo e de como esse processo é
revertido na qualidade do ensino e aprendizagem sob sua responsabilidade. Porém, os conteúdos foram questionados, considerados
atrelados à teoria e distantes da prática - o que para as professoras
não possibilita uma relação mais estreita com os desafios encontrados em seu cotidiano.
A maioria das professoras afirmou já ter participado de atividades
de formação continuada, porém um número considerável afirmou
não ter participado de nenhuma atividade no ano de 2014, como
pode ser representado no gráfico a seguir:
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Gráfico 1
Participação em atividades de formação continuada

7%

7%

Sim

7%
Este ano não
14%
65%

Não respondeu

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários - 2014.

Há que se registrar ainda que as professoras afirmaram que as ações
são frequentemente ofertadas. Todavia, não atendem às reais necessidades de cada escola, professor ou turma. Assim sendo, nota-se
certa desmotivação das professoras em participar dessas atividades.
Quanto às condições de participação em atividades de formação
continuada, o que inclui a liberação para participarem, mais da metade (53%) respondeu que são liberadas apenas parcialmente, ou
seja, em um turno continuam com suas tarefas em sala, devendo se
utilizar do horário livre para a participação, como apresentado no
gráfico que segue:
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Gráfico 2
Condições de Participação das atividades

7%

7%
Parcialmente
Integralmente

33%

53%
Mestrado
e doutorado
Integral

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários - 2014.

De acordo com Castro (2012) a formação continuada do professorado tem sido dificultada por diferentes fatores, sendo um deles a
impossibilidade de serem liberados de suas atividades laborais:
Esta questão faz com que os cursos sejam oferecidos em horário
reduzido de forma a não afetar as atividades docentes do professor. Não existe clareza sobre qual deve ser a formação inicial e
continuada dos professores que afete de forma efetiva as práticas
na sala de aula. Frölich (2009), em estudo sobre educação continuada em dois municípios no estado do Rio Grande do Sul,
constatou o silêncio dos professores sobre suas necessidades de
desenvolvimento. A voz dos professores se manteve silenciosa,
mesmo quando foram oferecidas oportunidades de expressão e
discussão de suas ideias (CASTRO, 2012, p. 4).
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Um dado que merece destaque é a liberação integral para estudos de mestrado ou doutorado, disponíveis a todos os educadores,
representando uma forma de incentivo que empresta motivação
aos docentes. No entanto, não há um convênio específico para a
formação em nível de mestrado para as docentes da rede. A liberação dependerá da aprovação das mesmas em concorrência geral aos
programas da UNIR ou de outros estados brasileiros.
Tanto nas observações e conversas informais com as educadoras
quanto nos próprios questionários, verificamos que as mesmas não
consideram suficientes as ações do município no que tange à formação continuada. Há ainda as que defendem que a qualidade e
aplicabilidade depende de cada professor que deve ir além do que
lhe é oferecido e buscar, ele próprio, sua formação continuada. O
gráfico abaixo retrata os dados coletados:
Gráfico 3
Suficiência da formação continuada oferecida

30%
Sim
10%
Não

60%

Depende
do professor

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários - 2014.
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Durante a coleta de dados nas escolas, verificamos que é frequente a
reclamação sobre os locais em que são realizados os encontros. Questionamos qual seria o local mais apropriado para que essa formação
acontecesse e os docentes foram quase unânimes ao afirmar que os
cursos deveriam ser realizados na própria escola, ou seja, por ser o local
onde desenvolvem a sua prática didático-pedagógica e é a fonte de
onde brotam tanto os problemas quanto as soluções necessárias para a
sua resolução. Autores como Sarmento (2012) defendem o espaço escolar como alternativa de aperfeiçoamento de sua prática pedagógica.
A formação continuada das professoras deve se inserir em uma
nova perspectiva de desenvolvimento profissional. Acreditamos que é também dentro da própria escola que as professoras
podem encontrar alternativas para aperfeiçoar e melhorar suas
práticas pedagógicas (SARMENTO, 2012, p. 119).

Outro dado que merece atenção é a possibilidade, sugerida e/ou
aceita pelas professoras, de se fazer capacitações por meio da internet, facilitando o acesso de casa ou de qualquer outro local. Foram
citados ainda locais como escolas próximas, institutos, faculdades
ou universidades, conforme o Gráfico 4:
Quanto aos cursos de pós-graduação que cursavam, 25% optou
por especialização na própria área, Educação Infantil. Outros escolheram áreas afins como Psicopedagogia e Gestão Educacional,
sendo que a maioria não respondeu à referida questão. Uma constatação que merece ser mencionada foi a satisfação que as professoras
revelaram ter com o curso em Pós-graduação Lato Sensu de Docência na Educação Infantil promovido pelo Programa Nacional de
Formação de Professores, uma parceria entre o MEC e a UNIR,
em andamento.
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Gráfico 4
Lócus da formação continuada
5%

5%
5%

63%

Não importa o local

11%

Na própria escola

11%

Não respondeu
Curso On-line

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários - 2014.

Gráfico 5
Pós-graduação

12%

Ed. Infantil
13%

50%

Gestão Educacional
Psicopedagogia

25%

Não responderam

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir das informações levantadas nos questionários - 2014.
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No questionário, solicitamos às professoras cursistas que discorressem sobre as principais contribuições deste curso de especialização
para a sua formação. Quatro professoras destacam o seguinte:
(1)

(2)

(3)

(4)

Muitas contribuições irão para a minha prática como educadora.
Nesta especialização aprendi que nós professores somos sempre
pesquisadores e que devemos sempre procurar estudar e se aprofundar nas teorias, para que tenhamos um bom embasamento e argumento no que falar e fazer. E manter a prática de observar, registrar
e refletir (PROFESSORA CURSISTA 1).

Praticamente estou me formando agora, pois todo conhecimento
que estou tendo não vi praticamente nada na minha graduação.
Está sendo muito bem aceito, todos os professores
mestres,
doutores empenhados para uma formação de qualidade (PROFESSORA CURSISTA 2).
Os professores dessa pós são muitos bons e ampliaram as minhas
ideias para a sala de aula. O trabalho com meus alunos e com certeza a mudança em minha prática já está acontecendo, pois houve a
mudança em mim como pessoa (PROFESSORA CURSISTA 3).
Várias contribuições, dentre elas, contribuir com a base da educação
que é a fase mais importante na vida dos estudantes (PROFESSORA CURSISTA 4).

Por isso, a 15ª meta do PNE determina que a União, estados e municípios devem garantir até o fim da década que todos os professores
possuam formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam. O texto do plano, escrito
pelo MEC, lista dez estratégias que devem ser seguidas para que os
objetivos sejam alcançados até o fim da década, entre elas a reforma
dos currículos das licenciaturas, a valorização dos estágios supervisionados e a ampliação de programas de iniciação à docência.
O atual PNE prevê que além da formação inicial deverá haver a
progressão na carreira do magistério. A meta 16 determina que 50%
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dos professores da Educação Básica deverão ter pós-graduação até
2020 e que o Estado deverá garantir a formação continuada a todos
em sua área de atuação. Uma das estratégias para a meta é que os planos de carreira incluam a previsão de licenças para qualificação profissional. Em relação à necessidade de formação continuada, a Nota
Técnica ao PNE emitida pelo Ministério da Educação destaca que:
Para que se tenha uma educação de qualidade e se atenda plenamente o direito à educação de cada estudante é importante
que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem
tenha formação adequada (p. 93).

Diante de tal constatação, cabe uma tomada de decisão operacional
e eficiente com a elaboração de um calendário permanente de atividades, por exemplo, que evitaria a descontinuidade dos projetos
realizados e, assim, maior probabilidade de se conseguir alcançar a
maioria dos docentes do município em formação continuada.
Dentre os conhecimentos necessários para melhorar a qualidade
dos cursos oferecidos, foram citados os mais variados temas como
relevantes a serem abordados na formação continuada. Desde metodologia especifica da Educação Infantil, ideias para trabalhar o
lúdico, recursos adequados à faixa etária, interação família-escola,
como trabalhar utilizando brinquedos, confecção de jogos e brinquedos pedagógicos, oficinas de recreação, arte, dança, música, teatro, expressão corporal, dentre outros temas.
Diante dos dados coletados e analisados, percebe-se que muitas
vezes há pouco envolvimento das professoras nas atividades realizadas pela SEMED. Isso ocorre por considerarem os temas pouco
atraentes, o que se agrava ainda mais pelos locais em que são realizados, considerados às vezes de difícil acesso e em horários contrários ao de trabalho, do qual nem sempre não são liberados para
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a formação. A descontinuidade dos cursos é outro obstáculo, haja
vista que no ano em curso pouco ou nada foi realizado pela gestão
educacional do município, que não dispõe de políticas públicas bem
definidas para a eficácia do trabalho pedagógico nas séries iniciais.
Considerações finais
Retomamos o objetivo inicial e norteador do presente estudo que
foi: analisar o lugar ocupado pela formação continuada das professoras da Educação Infantil no âmbito das políticas públicas de
formação docente do município de Porto Velho/RO. Diante da
pesquisa realizada, consideramos que o município de Porto Velho
pouco tem investido na formação dos professores da Educação Infantil, como forma de aperfeiçoar os níveis de qualidade da educação oferecida a essa etapa da Educação Básica.
Se há, na vigente legislação, exigência de tornar os docentes aptos
para o trabalho desenvolvido nas escolas, observamos poucos episódios de capacitação dignos de nota. Nota-se ainda que profissionais
da gestão educacional do município se colocam, às vezes, na tangente,
diante das impossibilidades de colocarem em prática seu compromisso. Por outro lado, cada vez mais desvalorizado, o professor não
se sente motivado a participar das poucas ações propostas, por desinteresse, por não achar importante ou simplesmente por comodidade.
Mesmo assim, para a Educação Infantil podemos dizer que o que falta mesmo é oportunidade para as professoras e coordenadores participarem de cursos de formação continuada, já que quase não aparece
no rol dos programas desenvolvidos pela SEMED.
Para a formação de docentes na Educação Infantil em Porto Velho, as políticas públicas precisam ser repensadas e postas em prática, como afirma Freitas (2007):
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A necessidade de uma política global de formação e valorização dos profissionais da educação que contemple de forma articulada e prioritária a formação inicial, formação continuada
e condições de trabalho, salários e carreira, com a concepção
sócio-histórica do educador a orientá-la, faz parte das utopias
e do ideário de todos os educadores e das lutas pela educação
pública dos últimos 30 anos (FREITAS, 2007, p. 1204).

Com esforço conjunto de gestores, coordenadores, professores e
poder público é possível acabar o engessamento que têm enfrentado
as políticas públicas em favor da educação como um todo, passando
com especial olhar pela formação continuada dos educadores da
Educação Infantil. Ao repensar a formação continuada de professores, nos deparamos com um cenário desestimulante, que necessita de intervenção inteligente, contínua e eficaz para alcançarmos
índices de qualidade desejáveis, não apenas para corroborar metas e
preencher estatísticas.
Referências
BRASIL. Conferência Nacional da Educação. Construindo o Sistema Nacional
Articulado de Educação: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e
Estratégias de Ação. Documento Final. Brasília: MEC, 2010.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília. Lei 8.069, 13 de julho
1990. Constituição e Legislação relacionada. São Paulo. Cortez.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de
dezembro de 1996.
BRASIL. PNE - Plano Nacional da Educação. LEI Nº 13.005, de 25 de junho
de 2014. <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/
L13005.htm>. Acesso em 21/11/2014.
BRASIL. Ministério da Educação. O PNE 2011-2020: Metas e Estratégias.
MEC: Brasília, 2011. Disponível em: <file:///C:/Users/juracy/Downloads/
224

ARQUIVO_PORTAL_CE_72-Comissao-Permanente-CE-20150615.pdf>.
Acesso em: Abril de 2016.
BRASIL. Resolução Nº 05, de 17 de dezembro de 2009 que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Câmara de Educação Básica.
Conselho Nacional de Educação. Brasília: MEC, 2009.
CASTRO, Marta Luz Sisson de. Formação continuada de professores
municipais: análise da experiência do rio grande do sul. IX ANPEd SUL.
Seminário de Pesquisa em Educação da Região Sul. 2012.
CHIARE, Lidiane Gonzaga; RAUSCH, Rita Buzzi. Formação continuada na
Educação Infantil: uma experiência em construção. IX ANPED SUL. Seminário
de Pesquisa em Educação da Região Sul, 2012.
FREITAS. Helena. A (Nova) Política de Formação de Professores: a prioridade
postergada. Campinas, Vol. 28 n. 100 - Especial, p. 1203-1230, outubro 2007.
Disponível em http://www.ades.unicamp.br.
GATTI. Bernadete A. Análise das políticas públicas para formação continuada
no Brasil, na última década. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, vol. 13,
n. 37, 2008, p. 57 - 70.
PACÍFICO, Juracy Machado. Políticas públicas para a Educação Infantil em Porto
Velho/RO. Tese de Doutorado em Educação escolar na Universidade estadual
Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara, 2010.
SARMENTO, Dirléia; FOSSATTI, Paulo. Formação de Professores, Saberes
Docentes e Práticas Educativas: A Qualidade da Educação Infantil como
Centralidade. Rev. Port. de Educação, vol. 25, Braga, 2012, p. 117 – 140.
SAVIANI, D. Pedagogia e Formação de Professores no Brasil: Vicissitudes dos
dois últimos séculos. In: IV Congresso Brasileiro de História da Educação,
2006, Goiânia. Anais do IV Congresso Brasileiro de História da Educação,
2006. Acesso em: <17/10/2014,http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/
cbhe4/coordenadas/eixo01/Coordenada%20por%20Dermeval%20Saviani/
Dermeval%20Saviani%20-%20Texto.pdf>.
SEMED - Secretaria Municipal da Educação. Atribuições. Porto Velho-RO,
disponível em: <http://www.portovelho.ro.gov.br> Acesso em 09/11/2014.
SILVA, Isabel de Oliveira. Profissionais da Educação Infantil: formação e
construção de identidades. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2003.

225

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E INCLUSÃO
DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Daniel Soczek
Elizane Andrade da Silva

Introdução
Esse texto resulta de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa
de Mestrado Profissional em Educação do UNINTER. Seu objetivo é
discutir a formação de professores para atendimento de estudantes com
necessidades especiais, tomando como referência o Ensino Superior.
Os dados do censo da Educação Superior entre 2000 e 2010 mostram que estudantes com necessidades especiais passaram de 2.173,
no começo do período, para 20.287 em 2010 - 6.884 na rede pública
e 13.403 na rede particular de ensino: um aumento de 933,6%. Nesse
período, o número de instituições de Educação Superior que atendem alunos com deficiência mais que duplicou ao passar de 1.180 no
fim do século passado para 2.378 em 2010 (BRASIL, 2012). Segundo os dados mais recentes disponíveis, no ano de 2011, havia 23.250
alunos com deficiência matriculados no Ensino Superior brasileiro
e em 2012 o índice de alunos com deficiência nessa modalidade aumentou para 26.663. O gráfico abaixo permite uma visualização melhor destas informações.
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Gráfico 1
Matrículas de alunos com deficiência

Fonte: Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacaosuperior/resumos-tecnicos. Acessado em: 05/05/2015.

Ainda de acordo com dados do Censo da Educação Superior, tem-se a seguinte classificação dos tipos de deficiência e quantidade de
alunos matriculados no Ensino Superior na Tabela 1.
Esses dados apontam, entre outros, para o seguinte problema: como
proporcionar uma formação adequada a estudantes com necessidades
especiais considerando a diversidade destas deficiências? O gráfico e
a tabela evidenciam que cada vez mais pessoas com as mais diversas
deficiências buscam seu direito ao acesso à educação, cabendo, portanto, às instituições de ensino oferecer possibilidades metodológicas
para assegurar e promover uma educação de qualidade, garantindo
não somente o acesso ao Ensino Superior, mas também a permanência (acompanhando as atividades desenvolvidas ao longo do curso),
visando a qualificação profissional dessas pessoas para sua inserção
no mundo do trabalho e o exercício da cidadania.
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Tabela 1
Tipos de deficiência
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 2011
TIPO DE DEFICIÊNCIA

QUANTIDADE (Brasil)

Cegueira

2.762

Baixa Visão

3.480

Surdez

1.046

Deficiência Auditiva

3.218

Deficiência Física

4.314

Surdo Cegueira

88

Deficiência Múltipla

467

Deficiência Intelectual

310

Síndrome de Asperger

27

Transtorno degenerativo da infância

40

Autismo Infantil

37

Síndrome de Rett

26

Superdotação

904

Fonte: Inep. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacaosuperior/resumos-tecnicos. Acessado em: 05/05/2015.

No intuito de apontar subsídios reflexivos a esta demanda crescente, este texto tem como ponto de partida uma discussão sobre a
inclusão destes alunos na perspectiva do conceito de justiça social.
Em seguida, apresenta a legislação que trata da inclusão no âmbito
do Ensino Superior, confrontando estes documentos com pesquisas
secundárias que apontam os limites desta inclusão. Por fim, é discutida a formação dos professores frente a este contexto.
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O texto parte da hipótese de que a institucionalização dos processos de avaliação das Instituições de Ensino Superior, ao contemplar
a inclusão de estudantes com necessidades especiais como critério
de pontuação e classificação, induz as instituições de ensino a investirem mais neste quesito. Parte-se do pressuposto que um avanço significativo poderia ser dado a partir do trabalho desenvolvido
com os estudantes com necessidades especiais, caso a formação de
professores tivesse um destaque ainda maior nesse critério de avaliação, principalmente se voltada para o uso de metodologias específicas de trabalho com estes estudantes, amparada pela diversidade
de recursos tecnológicos educacionais existentes e em construção.
Inclusão - escola justa, legislação e avaliação
A formação em nível superior de alunos com necessidades especiais
é um direito humano e cabe às instituições de ensino assegurarem a
formação acadêmica de qualquer estudante, sem exceção, garantindo-lhes o direito à igualdade de condições do ponto de vista ético
e legal. No sentido de assegurar um atendimento especializado e
ao encontro das necessidades destes estudantes, apresentamos uma
reflexão que procura articular uma discussão de princípios e legislação e sua implementação, de forma direta, através dos processos de
avaliação institucional externa.
A escola justa
Pensar e construir uma escola justa exige reflexões e ações que tragam
melhorias tanto nos processos de entrada de estudantes com necessidades especiais no Ensino Superior, como também, e principalmente,
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sua permanência. Para pensar a ideia de justiça na escola, tomamos
por referência as discussões de François Dubet (2008), que pensa este
conceito a partir da reflexão sobre princípios de igualdade de oportunidade e igualdade de condições, que nos fazem refletir sobre o
desafio para a construção de um ambiente educacional democrático.
Na obra O que é uma escola justa?, Dubet sistematiza, no primeiro
capítulo, algumas discussões que exigem nossa reflexão, discutindo
princípios como justiça, injustiça e igualdade e a forma como eles
se articulam e são tecidos no âmbito educacional. Essa discussão é
fundamental para se pensar sobre os sentidos da democratização do
ensino, principalmente no que se refere à inclusão de pessoas com
necessidades especiais no Ensino Superior. Dubet (2008) assinala
que quando as pessoas falam de justiça ou de injustiça, mobilizam
categorias filosóficas bastante elaboradas para fundamentar seus
propósitos. Na prática, a discussão teórica que fundamenta uma
concepção de justiça se faz necessária pelas instituições de ensino para pensar e formular políticas institucionais de inclusão de
estudantes com necessidades especiais. Como veremos, existe um
distanciamento entre o que se considera como ideal de justiça, traduzido nas formulações legais e suas práticas efetivas, as quais nem
sempre atendem de forma justa as pessoas com necessidades especiais, ocorrendo o distanciamento entre teoria e prática.
Um dos interessantes temas da discussão de Dubet aporta na sua
reflexão sobre a ideia de “igualdade social das oportunidades”, segundo a qual, de acordo com o autor, “a equidade de um sistema escolar
pode também ser julgada pela maneira como os mais fracos são tratados” (DUBET, 2008, p. 13). Discutir o que significa e em que medida
um tratamento desigual deve ser assegurado aos desiguais é uma hipótese polêmica desde a forma como é postulada, como também nos
seus possíveis desdobramentos. É diante desses desdobramentos, por
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exemplo, que nos deparamos com ideias como “competição equitativa” e “degradação das condições dos menos favorecidos”.
Diante dessa problematização, as instituições de Ensino Superior
têm o desafio de buscar intervenções e adaptações curriculares que
possibilitem o acesso e condições de permanência desses alunos do
Ensino Superior, devidamente qualificados em suas áreas de conhecimento. Concordamos com Dubet em sua reflexão crítica sobre a
democratização do ensino, que o ponto de partida de suas reflexões
é a compreensão da realidade da escola, ou seja, “não uma escola
perfeita numa sociedade perfeita, destinada a indivíduos perfeitos,
mas uma escola tão justa quanto possível ou, melhor ainda, uma escola menos injusta possível (DUBET, 2008, p. 9). É nesse contexto
que se entende que a inclusão de pessoas com necessidades especiais
no Ensino Superior deve ser realizada de forma a oportunizar o direito à igualdade de oportunidade e igualdade de condições através
de práticas inclusivas exercidas pelos professores nas instituições de
ensino. Essa discussão sobre a inclusão enquanto princípio de uma
escola justa desdobra-se na reflexão sobre a legislação vigente.
Legislação e inclusão
A Declaração Mundial de Educação para Todos, firmada em 1990,
em Jomtien, na Tailândia e a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e Qualidade (Salamanca,
Espanha, 1994), são apenas dois exemplos de discussões internacionais que ajudam a pensar o sistema de ensino na perspectiva de
uma escola justa.
Do ponto de vista da legislação nacional que trata direta ou indiretamente da educação inclusiva, permeada por esta discussão
internacional, destacamos a Constituição Federal de 1988, no seu
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Art. 205, que garante a educação como um direito de todos; a Lei
de Diretrizes e Bases - LDB n. 9.394/96 que visa o atendimento
educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência
em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino; o Decreto n°
3.956/2001, que ratifica a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa Portadora de deficiência; o Decreto n° 5.296/2004, que regulamenta
as Leis 10.048/2000 e 10.098/2000, estabelecendo normas gerais
e critérios básicos para o atendimento prioritário à acessibilidade
de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; o Decreto
n° 5.773/2006, que dispõe sobre regulação, supervisão e avaliação
de instituições de educação superior e cursos superiores no sistema federal de ensino; a Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da educação inclusiva (documento elaborado pelo
Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de
5 de junho de 2007, prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007 - PNEE-EI/08); o Decreto n° 6.949/2009, que ratifica, como Emenda Constitucional, a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), que assegura o acesso
a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis; o Decreto
n° 7.234/2010, que dispõe sobre o programa nacional de assistência
estudantil - PNAES; e o Decreto n. 7.611/2011, que dispõe sobre
o atendimento educacional especializado.
Essas são as legislações que visam assegurar a democratização do
acesso ao ensino na perspectiva de viabilizar a educação formal para
todos, bem como assegurar a igualdade de oportunidade e a igualdade de condições de permanência qualificada dos estudantes com
deficiência durante todo o período de formação. A simples menção
a todos estes documentos demonstra como a discussão sobre justiça
e inclusão tem avançado no Brasil. Destes documentos, destacamos
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a Política Nacional de Educação Especial - PNEE-EI de 2008 que
propõem, entre outros:
O acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas
de ensino para promover respostas às necessidades educacionais
especiais, garantindo:

- Transversalidade da educação especial desde a Educação Infantil até a Educação Superior;
- Atendimento educacional especializado;

- Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do
ensino;
- Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão
escolar;
- Participação da família e da comunidade;

- Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

- Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008, p. 8, grifos nossos).

Retomando nossa discussão sobre a escola justa na perspectiva dos
conceitos “acesso” e “permanência”, percebe-se que o acesso é, de certa
forma, garantido. Exemplo disso é o aviso circular n° 277 MEC/GM
que exige, entre outros, para seleção de candidatos, a instalação de
Bancas Especiais contendo, pelo menos, um especialista na área da
deficiência do candidato e a utilização de textos ampliados, lupas ou
outros recursos óticos especiais para as pessoas com visão subnormal/
reduzida. Outro exemplo é o Programa Universidade para Todos PROUNI que prevê bolsa a estudante portador de deficiência, nos
termos da lei; (BRASIL, 2005). Iniciativas dessa natureza são importantes, pois, segundo o Documento Base da CONAE:
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[...] a democratização da educação não se limita ao acesso à
instituição educativa. O acesso é, certamente, a porta inicial
para a democratização, mas torna-se necessário, também, garantir que todos/as os/as que ingressam na escola tenham condições de nela permanecer, com sucesso. Assim, a democratização da educação faz-se com acesso e permanência de todos/
as no processo educativo, dentro do qual o sucesso escolar é
reflexo da qualidade [...]. (BRASIL, 2010, p. 57).

Se, por um lado, os avanços no quesito acesso são perceptíveis, a
questão da permanência destes estudantes no Ensino Superior ainda se vê ladeada de grandes infortúnios. De acordo com Valle:
Embora, em termos legais, a igualdade do direito à educação
seja chave na consolidação dos projetos de democratização,
ela nunca garantiu que, em nível igual de talento, motivação e
competência, todos tenham as mesmas perspectivas de sucesso,
independentemente do meio social, da educação familiar e dos
processos de socialização que marcam, de forma distinta, a trajetória de cada um. Além disso, nas sociedades onde as desigualdades são profundas, tal como a brasileira, o sonho da igualdade
está longe de se tornar realidade (VALLE, 2013, p. 295).

Afirmações dessa natureza corroboram a ideia de que ainda são
enormes os desafios para os educadores e instituições que procuram desenvolver práticas educativas que possibilitem a igualdade
de oportunidades, tanto em termos pedagógicos e metodológicos
como de utilização de recursos tecnológicos capazes de propiciar a
inclusão destes estudantes e sua permanência no Ensino Superior
de forma justa e democrática. Ainda que exista um amparo legal
para realização desta demanda, como apontado, por exemplo, na
Política Nacional de Educação Especial acima apresentada, propondo a formação de professores, como destacado, um longo caminho se faz necessário percorrer.
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Assim, as instituições de ensino têm como desafio a busca por
alternativas que vão além do acesso destes estudantes no Ensino
Superior, sendo necessária a revisão da práxis pedagógica para o
atendimento especializado dessas pessoas. A lei só garante o direito
à igualdade de acesso, enquanto as instituições devem garantir o
direito à igualdade de condições de permanência destes estudantes.
Um fator que tem contribuído significativamente e positivamente
nesse processo são as avaliações institucionais externas.
Avaliação institucional e inclusão
Tendo em vista a importância de práticas institucionais que assegurem
a inclusão efetiva dos alunos com necessidades especiais no Ensino Superior, principalmente no que se refere ao cumprimento a legislação específica e na busca pelo desenvolvimento de justiça social na esfera da
inclusão, levanta-se a seguinte questão: as bases legais que promovem a
igualdade de oportunidade aos estudantes com necessidades especiais
se materializam em igualdade de condições de permanência no Ensino
Superior, considerando aspectos pedagógicos, metodológicas e acesso
às tecnologias nas instituições de Ensino Superior?
Parte da resposta desta questão está vinculada ao sistema de avaliação
do Ensino Superior no Brasil. O Brasil possui um sistema de avaliação
externa, via Ministério da Educação, denominado SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, criado em agosto de
2003, que foi formalmente instituído por meio da Lei 10.861 (BRASIL, 2004), aprovada em abril de 2004. Sua finalidade é:
A melhoria da qualidade da Educação Superior, a orientação
da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e
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responsabilidades sociais das instituições de educação superior,
por meio da valorização de sua missão pública, da promoção
dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional”
(BRASIL, 2004).

Fundamenta-se em 3 indicadores:
1) A avaliação das instituições, na perspectiva de identificar
seu perfil e o significado da sua atuação, por meio de suas
atividades, cursos, programas, projetos e setores, respeitando
a diversidade e as especificidades das diferentes organizações
acadêmicas;
2) A avaliação dos cursos de graduação com o objetivo de
identificar as condições de ensino oferecidas, perfil do corpo
docente, instalações físicas e organização didático-pedagógica;
3) A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de
graduação, realizada pelo Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (ENADE), com a finalidade de aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e competências (INEP, 2010).

Para certificar-se de que as instituições de ensino seguem os padrões de qualidade acima mencionados, o Ministério da Educação
designa uma comissão de professores avaliadores para o desempenho dessa atividade. Esta avaliação é realizada tendo por referência
pautada em 10 dimensões, a saber: D1 - Missão e PDI, D2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, D3 - Responsabilidade
Social, D4 - Comunicação com a sociedade, D5 - Políticas de Pessoal, D6 - Organização e Gestão da IES, D7- Infraestrutura física,
D8 - Planejamento e Avaliação, D9 - Políticas de Atendimento aos
discentes e D10 - Sustentabilidade Financeira. Assim, o SINAES
apresenta uma finalidade condizente com o que se espera de uma
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educação inclusiva justa no Ensino Superior, pois avalia a qualidade
das práticas e condições exercidas pelas instituições para a inclusão
de pessoas com necessidades especiais - ainda que haja lacunas entre o que está na legislação e o que de fato as instituições aplicam.
Visando uma maior clareza e especificidade quanto à questão da
inclusão, em 2013, o Ministério da Educação criou o Referencial de
Acessibilidade e a Avaliação in loco do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. De acordo com o Ministério da Educação,
este é um documento orientador para avaliadores que vão às instituições de Ensino Superior para verificar as práticas de responsabilidade social e de acessibilidade desenvolvidas pelas instituições. O
referido documento apresenta o seguinte propósito:
Em consonância com os objetivos do SINAES, em especial,
o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das IES, por meio da valorização de sua missão pública,
da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença
e à diversidade humana, o Documento Orientador das Comissões para avaliações in loco, intitulado “Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e a avaliação in loco do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)” tem
o propósito de servir de subsídio para a ação dos avaliadores
acerca de questões pertinentes à acessibilidade em seus diferentes níveis, de estudantes com necessidades de atendimento
diferenciado (BRASIL, 2013).

Considerando os documentos acima, as Instituições de Ensino Superior devem buscar o desenvolvimento de ações capazes de superar a lógica de exclusão, repensando suas práticas e proporcionando
uma mudança estrutural e cultural em termos pedagógicos e metodológicos com o intuito de tornar o processo de inclusão desses
alunos de forma justa.
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De maneira mais pontual, as bases legais de inclusão e de atendimento aos estudantes com deficiência são requisitos a serem cumpridos pelas instituições e são avaliados pela comissão designada
pelo MEC na avaliação in loco. Citamos como exemplo nesse instrumento de avaliação o item 2.7, no qual é avaliada a coerência
entre o PDI e as ações de responsabilidade social: inclusão social,
desenvolvidas pela instituição. Nesse sentido, ações que contemplam este quesito devem estar claramente descritas no Plano de
Desenvolvimento Institucional-PDI e ainda deve-se apresentar
documentos comprobatórios do exercício dessas práticas.
Outro exemplo é o item 3.9 deste instrumento, em que são avaliados os Programas de Atendimento aos Estudantes (apoio psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante, programas de acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria),
previstos e implementados na instituição. Nesse item, a instituição
deverá prever em seu plano de desenvolvimento institucional (PDI)
as políticas e as práticas para cada um dos programas ofertados,
inclusive as práticas de acessibilidade para a inclusão e atendimento
aos acadêmicos com necessidades especiais. Fica implícita a necessidade de haver um Núcleo de Atendimento Especializado para
atender as demandas desses acadêmicos. Esse núcleo, em princípio, busca, juntamente com professores e demais profissionais da
instituição, o desenvolvimento de práticas pedagógicas condizentes
com as necessidades - não somente dos alunos que estão matriculados, mas também daquelas pessoas com deficiência transitória, ou
seja, as que podem passar na instituição e precisar de atendimento
especializado. Destacamos assim o importante papel da Avaliação
Institucional enquanto promotora de políticas de indução de ações
nas Instituições de Ensino voltadas à inclusão dos estudantes com
necessidades especiais.
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Entende-se que uma das premissas para que a inclusão de alunos com necessidades especiais seja mais justa é que os professores
que trabalham diretamente com estes estudantes tenham formação
adequada para este trabalho, tanto a formação inicial como a continuada, como preconizado na legislação e na Política Nacional de
Educação Especial. Para isso precisam receber orientações teóricas
e práticas eficazes, que os auxiliem no atendimento especializado
destes alunos em suas práxis pedagógicas. Nesse sentido, a seção a
seguir apresenta algumas reflexões sobre a formação de professores
para o atendimento das especificidades dos estudantes com necessidades especiais como condição fundamental para a construção de
uma educação inclusiva justa.
Inclusão e formação de professores
Considerando os fundamentos teóricos e seus desdobramentos na
legislação, percebe-se que as instituições de ensino possuem o desafio de buscar práticas pedagógicas e metodológicas apoiadas nos
instrumentais tecnológicos, que tornem a inclusão de alunos com
necessidades especiais algo comum e inerente ao cotidiano educacional, garantindo assim não apenas o acesso ao ensino, mas também a
permanência e o sucesso na formação, de maneira que esses educandos sejam capazes de desenvolver-se de forma integral, de ingressar
no mundo do trabalho, de exercer a sua cidadania. Segundo Januzzi:
A educação deve enfatizar o ensino, bem como formas e condições de aprendizagem. Em vez de procurar no aluno a origem de um problema, devemos proporcionar sucesso escolar.
Por fim, em vez de pressupor que o aluno deve ajustar-se a
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padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o
desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos
( JANUZZI, 2004, p. 187-188).

Nesse sentido, apresentamos pressupostos para a formação de professores para atendimento desta demanda bem como algumas considerações sobre o cotidiano da realidade escolar vivida por estudantes
com necessidades especiais. Existe hoje uma disponibilidade relativamente grande de metodologias e dispositivos que auxiliam a práxis
pedagógica com alunos portadores de necessidades especiais como
por exemplo materiais em Braille; letras ampliadas e/ou outra forma
de disponibilização de textos para pessoas cegas; uso de Tecnologias
Assistivas, ou seja, softwares adequados a essas pessoas; intérpretes
de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS/Língua Portuguesa para
alunos surdos; flexibilização nas avaliações escritas; salas especiais;
equipes de apoio; professores capacitados, dentre outras.
Entretanto, o desafio está em viabilizar estes usos e práticas pelos professores. Como já vimos acima, existe uma previsão legal para
isso com especial destaque para a Lei de Diretrizes e Bases-LDB n.
9.394/96 que, em seu artigo III, demanda a capacitação de “professores com especialização adequada em nível médio ou superior para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas salas comuns”.
Universalizar esta formação no intuito de garantir a inclusão das
pessoas com necessidades especiais ainda é um desafio necessário
para as instituições de ensino. Como aponta Mendes:
Uma política de formação de professores é um dos pilares para
a construção da inclusão escolar, pois a mudança requer um
potencial instalado, em termos de recursos humanos, em condições de trabalho para que possa ser posta em prática (MENDES, 2004, p. 227).
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Desta forma, compreende-se que para que a inclusão de pessoas
com necessidades especiais seja um processo justo, faz-se necessário
um trabalho pedagógico intenso com os professores em termos de
formação inicial e continuada, os quais têm o desafio de tornarem-se especialistas no atendimento desses alunos, visto que precisarão
propor situações de ensino e aprendizagem diferenciada, igualitária
a ofertada aos demais alunos. Assim, percebe-se no professor a chave para a mudança de práticas que viabilizem uma inclusão mais
justa. Mas não só o professor, pois:
No campo da educação, a inclusão envolve um processo de
reforma e de reestruturação das escolas como um todo, com o
objetivo de assegurar que todos os alunos possam ter acesso a
todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas pela escola (MITTLER, 2003, p. 25).

Conforme o autor acima, em consonância com as proposições da
Política Nacional de Educação Especial, pode-se dizer que as instituições de ensino têm a obrigação de atender esta demanda da sociedade contemporânea. Precisam reestruturar-se pedagogicamente e
utilizar cada vez mais de metodologias diferenciadas que atendam às
necessidades específicas desse grupo de estudantes, bem como façam
uso de recursos tecnológicos adaptados a este fim.
Para que isso ocorra, fica evidente a necessidade de uma formação inicial e continuada de professores como princípios para uma
educação inclusiva justa, visto que a mesma prevê o atendimento
especializado aos alunos com necessidades especiais por professores capacitados para este fim. Portanto, entende-se que os conhecimentos adquiridos ao longo da formação acadêmica podem auxiliar
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peciais. Ao serem capacitados a perceberem a diversidade de seus
alunos e desenvolverem e aplicarem ações pedagógicas específicas
por terem subsídios para identificar as dificuldades dos alunos com
deficiência, lhes é dada a oportunidade, também junto aos demais
profissionais da instituição de ensino, de buscar proporcionar aos
alunos uma aprendizagem de melhor qualidade.
Além disso, compreende-se que as Instituições de Ensino Superior reformulem seus currículos a fim de atender as necessidades
específicas de aprendizagem destes estudantes. No entanto, no que
se refere ao atendimento de alunos com necessidades especiais no
ensino regular, pode-se dizer que a responsabilidade pela formação
dos alunos não pode ficar atrelada somente ao professor. Concordamos com Mittler (2003) quando afirma que o ato de educar depende do trabalho diário dos professores em sala de aula, ou seja,
professores conscientes de suas ações, escolas planejadas de acordo
com linhas inclusivas e que sejam apoiadas pelos governantes, pela
comunidade local, pelas autoridades educacionais locais e, acima de
tudo, pelos pais.
Depende também, portanto, do envolvimento da família e da comunidade, como apontado, por exemplo, na Política Nacional de
Educação Especial, contribuindo para que a educação se torne cada
vez melhor, atendendo a diversidade dos estudantes na especificidade de suas necessidades.
Se, para a construção de uma educação inclusiva justa, não basta
apenas o esforço do professor, então não se pode atribuir à escola
e aos seus professores a responsabilidade exclusiva pela implementação de práticas e processos de inclusão. Cabe também às esferas
governamentais, comunidades locais e autoridades diversas participar ativamente desse processo. Nesse sentido, para construção de
uma educação inclusiva justa, além de uma formação de professores
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de forma mais consistente e contínua, esta proposta precisa estar
atrelada a uma mudança no quadro educacional brasileiro como um
todo, em que as instituições precisam adequar suas estruturas físicas, readequar suas práticas pedagógicas e metodológicas e utilizar-se de recursos tecnológicos adaptados ao ensino e aprendizagem
desses alunos. Romper a precarização existente no âmbito educacional é um dos maiores desafios a serem superados pelos professores, pelas próprias escolas, bem como pelas esferas governamentais.
Diante desse contexto, pode-se dizer que não somente as escolas
têm o desafio de ajustar-se à diversidade de seus alunos, como também os professores precisam adaptar-se a essa realidade e construir
caminhos que levem a uma educação inclusiva justa. Apesar das bases
legais preverem uma formação de professores que deem sustentação
aos mesmos para o atendimento de pessoas com necessidades especiais no ensino regular, esse atendimento especializado na perspectiva
de uma escola justa ainda está distante da realidade, pois os cursos de
licenciatura não estão adequados a ofertar subsídios teórico-práticos
e atitudinais para os professores que irão trabalhar em sala de aula
com a diversidade de alunos. Essa situação é grave, pois contraria
princípios educacionais, a legislação vigente e vai de encontro a uma
concepção política de democratização da educação - além de não
levar em consideração o aumento crescente e significativo de estudantes com necessidades especiais no Ensino Superior.
Trabalhar com estudantes com necessidades especiais requer o
desenvolvimento de práticas pedagógicas capazes de alcançar os
principais objetivos de uma educação inclusiva, com acesso a toda a
gama de conteúdos e de recursos tecnológicos existentes na atualidade. No entanto, de acordo com Pletsch:
No Brasil, a formação de professores e demais agentes educacionais ligados à educação segue ainda um modelo tradicional,
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inadequado para suprir as reivindicações em favor da educação
inclusiva. Vale destacar que, dentre os cursos de Pedagogia e de
Pedagogia com habilitação em Educação Especial, poucos são
aqueles que oferecem disciplinas ou conteúdos voltados para a
educação de pessoas com necessidades especiais. Essa situação
de carência no oferecimento de disciplinas e conteúdos vem
ocorrendo apesar da exigência de um dispositivo legal pelo §
2.º do artigo 24 do Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de
1999. Além desse Decreto, há também a Portaria n. 1793/94,
que recomenda a inclusão da disciplina “Aspectos ético-político-educacionais da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais” prioritariamente em todos os
cursos de licenciatura (PLETSCH, 2009, p. 150).

Para que uma educação inclusiva se torne cada vez mais justa, se
exige um debate amplo e profundo desta temática, em que deve predominar o respeito à diversidade associado a um olhar mais atento e
direcionado às necessidades específicas de cada aluno. Quando isso
ocorre, o professor se torna um mediador qualificado e competente no processo educacional. Porém, esses professores precisam de
oportunidades para buscar e oportunizar as mudanças necessárias
no que se refere à inclusão de alunos com necessidades especiais.
Nesse sentido, de acordo com Mittler (2003, p. 184): “é importante
que a inclusão não seja vista apenas como uma outra inovação”,
visto que este processo mexe com suas convicções e valores, pois
uma proposta dessa natureza implica em mudanças significativas
na prática profissional. De acordo com Figueiredo (2008):
Com bases nos princípios da escola inclusiva, a formação dos
professores só poderá acontecer inscrita no espaço coletivo, que
possibilitará uma mudança de cultura na escola, criando mecanismos para o desenvolvimento de uma cultura colaboradora,
em que a reflexão sobre o próprio trabalho pedagógico seja
um de seus componentes. Assim, diversidade implica também
vias formativas, que contemplam aspectos: teóricos, práticos e
atitudinais (FIGUEIREDO, 2008, p. 144).
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Considerando as reflexões acima, formulamos três apontamentos
que podem orientar as reflexões no sentido de propor sugestões de
encaminhamentos que visam a melhoria dos processos de inclusão
no âmbito restrito das Instituições de Ensino Superior: a) é preciso aprofundar e ampliar o debate sobre as concepções de inclusão
na formação inicial dos futuros professores, revendo disciplinas que
contemplam práticas de inclusão como, por exemplo, a disciplina que
contempla a Língua Brasileira de Sinais; a Didática com foco no trabalho com alunos com necessidades especiais e práticas em educação
especial nos momentos de estágio. b) No que refere-se à sua formação
continuada, a oferta de incentivos e apoio, inclusive financeiro, que
contemplem cursos de especialização na área, cursos de capacitação,
seminários, congressos, semanas pedagógicas, dentre outros, de forma sistemática e contínua. O conteúdo desta formação envolve desde
a discussão do papel do professor como mediador dos processos de
ensino e aprendizagem até os processos de avaliação em termos de
forma (formato e tamanho das letras para alunos com baixa visão, por
exemplo) e sistemática de correção das atividades de produção de conhecimento (correção diferenciada quanto à estrutura gramatical da
língua, por exemplo). c) Do ponto de vista do papel das Instituições
de Ensino Superior, o incentivo à produção ou desenvolvimento de
conteúdos e materiais específicos sobre esta temática; investimentos
na disponibilização de intérpretes de Libras; disponibilização e discussão sobre a utilização de recursos tecnológicos adaptados para o
ensino e aprendizagem destes estudantes.
Considerações finais
Os estudos até aqui realizados apontam que as instituições de Ensino Superior têm promovido a acessibilidade principalmente no que
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tange aos aspectos de infraestrutura material, mas existe uma grande margem para melhoria da práxis pedagógica - principalmente no
que tange à utilização de recursos tecnológicos adaptados ao ensino e
aprendizagem dos estudantes com necessidades especiais.
A discussão aqui apresentada aponta para a necessidade de maior
reflexão sobre o alcance teórico e desdobramentos práticos nas salas de aula das políticas de inclusão dos estudantes portadores de
necessidades especiais, tendo como foco a formação de professores.
Ao longo deste texto, procuramos apresentar como a questão da
educação inclusiva é tratada no âmbito legal. Apresentamos a hipótese (que merece maiores pesquisas) de que os processos de avaliação, ao contemplarem elementos que se remetem à discussão sobre
inclusão, transformam-se em indutores de práticas de melhorias no
que tange à acessibilidade dos estudantes.
Além da necessidade de uma formação de professores específica para o atendimento dos estudantes com necessidades especiais,
muitos avanços são necessários. As pesquisas referidas neste texto
apontam, por diversos vieses, a precariedade do atendimento destes
estudantes. Estes avanços estão vinculados, principalmente, à ideia
de desenvolvimento profissional docente, ou seja, a possibilidade
de, mediante os desafios do ambiente de trabalho, oportunizar condições de pesquisa e reflexão que permitam dar sentido praxiológico à ideia de inclusão nos contextos de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, as Instituições de Ensino Superior devem oferecer
espaços e condições para que esta formação continuada ocorra não
apenas porque a legislação educacional e as avaliações do MEC assim o exigem, mas porque, considerando a educação numa perspectiva democrática, como um direito de qualquer cidadão, possa ser
efetivada pela significativa parcela da sociedade que possui algum
tipo de deficiência.
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Ainda que os desafios para a efetivação de práticas inclusivas sejam colossais, o movimento histórico recente parece apontar boas
perspectivas nesta seara. As sistematizações realizadas neste texto
ancoram-se na possibilidade de ampliar o debate sobre esta temática, contribuindo para que esta discussão frutifique em políticas e
processos institucionais que ofereçam melhores condições de atendimento às demandas destes estudantes.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES
NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA:
A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA
PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
(1951-1961)

Fernando César Ferreira Gouvêa

Os anos 1950: o contexto de criação da Campanha de
Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES)
O período abarcado por este estudo se refere aos dez primeiros
anos da CAPES e se estende de 1951 a 1961, período marcado por
um grande surto de desenvolvimento político-econômico-social do
país1, o que se constitui num pano de fundo de significativa importância para o entendimento e contextualização do momento de
criação da instituição. Além disto, o recorte temporal acompanha
as mudanças institucionais: em 1951, a CAPES nasceu como Comissão e somente em 1961 se transformou em Campanha.
A dinâmica dos anos 1950 pede o aprofundamento em duas dimensões distintas e complementares desse momento histórico: a
primeira dimensão refere-se às formas próprias do processo de orPara a compreensão histórica deste período, ver: Fausto (2012),
especificamente o capítulo 8. No tocante aos desdobramentos do referido
arco de tempo no campo educacional, consultar: Saviani (2011), capítulo IX.
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ganização da sociedade2, articuladas e expressas na consolidação do
Estado Brasileiro, numa tentativa de identificar que tipo de Estado
concebeu e efetivou a CAPES e a partir de que conjuntura de interesses e forças políticas; já a segunda dimensão objetiva situar as
matrizes econômico-produtivas presentes no momento de criação
da instituição que influenciaram o seu surgimento.
Ao longo desses anos, foram consolidados modelos de crescimento econômico pautados numa industrialização acelerada, centrada no Poder Executivo, que desencadeou o crescimento do setor público e diversificou suas atividades internas, concretizando
as exigências de uma sociedade urbano-industrial em expansão e
acelerando as transformações institucionais, instaurando uma estrutura de poder mais adequada às tendências da nova configuração
econômico-social.
Dentre as transformações sociais desencadeadas pelo processo
de industrialização, destaca-se a alteração progressiva da estrutura
de poder que acabou por transformar uma administração pública
ineficaz e mal preparada em uma máquina político-administrativa centrada principalmente na eficiência. Entretanto, a despeito da
necessária transformação, evidencia-se que a nova máquina estatal
se deparou com múltiplas dificuldades quando tentou neutralizar
o patrimonialismo3, o nepotismo e a dominação pessoal, marcas
históricas do comportamento social no Brasil.
Para a compreensão das alterações no campo social, ver: Botelho, Bastos e
Bôas (2008).
3
Segundo Faoro, no patrimonialismo “[...] a comunidade política
conduz, comanda, supervisiona os negócios [públicos], como negócios
privados seus. [...] Dessa realidade se projeta, em florescimento
natural, a forma de poder institucionalizada num tipo de domínio: o
patrimonialismo cuja legitimidade assenta no tradicionalismo - assim é
porque sempre foi [...] (FAORO, 2008, p. 819).
2
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O novo modelo de Estado passou a dispor de organizações, de
técnicas e de pessoal administrativo, burocrático, técnico e político
indispensáveis à execução das suas atividades, configurando-se “como
aparelho estatal que aos poucos vai incorporando o pensamento tecnocrático e científico, para melhor desempenhar as suas funções”
(IANNI, 1991, p. 19). O Estado capitalista brasileiro deteve uma
natureza modernizante que se expressou de forma contraditória: a
centralização da vida política e econômica e a disciplina submetida
aos fatores produtivos nas mãos de uma ação estatal intervencionista
conviveram com um caráter conservador presente no sistema político, a ser constantemente intermediado por fortes ideologias de estado como o populismo, o desenvolvimentismo e o nacionalismo4.
Nesse contexto contraditório que passou a conviver com os sérios
problemas resultantes do rápido crescimento industrial é que se inseriu a problemática questão educacional do país; medidas racionais e
práticas foram demandadas para solucionar a inadequação do sistema educacional frente à nova ordem econômica e social emergente.
Tal questão teve no intelectual5 Anísio Teixeira6 um dos críticos mais atentos, pois entendia que o desenvolvimento nos camSobre estas ideologias, consultar: Ferreira e Delgado (2003), capítulos 5 e 6.
5
Neste sentido, acompanhando a História Política, entende-se o
intelectual como um ator político, que apresenta um engajamento na vida
da cidade e dos seus projetos e que também pode ser a testemunha ou a
consciência destes movimentos no que refere à assinatura de manifestos
e abaixo-assinados, criação de revistas e demais ações que se estendam a
outros campos sociais (SIRINELLI, 2003, p. 231).
6
Nasceu em Caetité, Bahia, em 12 de julho de 1900. Bacharelou-se em
Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro
em 1922 e obteve o título de Master of Arts pelo Teachers College da
Columbia University, em Nova York, em 1929. Faleceu na cidade do
Rio de Janeiro, em março de 1971. Mais informações: Nunes (2000);
Geribello (1977); Lima (1978); Azevedo (1973).
4
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pos econômico, político, social e cultural não adviria - apenas - da
prática de uma intervenção estatal na economia, mas sim de uma
intervenção que procedesse às necessárias e prementes reformas
no sistema nacional de ensino numa perspectiva de adequação do
processo educacional à nova etapa de desenvolvimento econômico.
Segundo Teixeira (1956), todas as medidas racionais tomadas pelo
Estado, com efeito contrário ao desejado, consubstanciaram:
[...] o espírito formal e burocrático de uma falsa técnica administrativa, concebida como uma ciência autônoma de organização e de meios, não distinguiu serviços de controle
e fiscalização dos serviços de condução de atividades próprias autônomas como a educação [...] de modo que estes
serviços passaram a ser regulados de forma idêntica aos da
arrecadação de impostos ou fiscalização da legislação trabalhista [...] (TEIXEIRA, 1956, p. 11). 7

A despeito de o Estado Brasileiro ter atuado no sentido de hegemonizar o capital, dentre as demais forças produtivas como força
de trabalho, tecnologia e divisão social do trabalho, sua ação governamental foi frágil no campo da tecnologia, não percebendo a
importância econômica de uma necessária política de transferência de tecnologia para as empresas nacionais. Parte dessa estratégia
se evidencia no fato de que, ao longo dos anos 1950 “a política
científica e tecnológica de instituições como as universidades eram
completamente desligadas da problemática mais imediata da acumulação de capital” (OLIVEIRA 1977, p. 45).
No que concerne ao papel e à denominação de Universidade, no
Brasil, remonta aos anos 1920, pela junção de quatro escolas superiores já existentes. A instituição foi intitulada Universidade do Rio
7

A grafia original foi mantida em todas as citações.
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de Janeiro, ainda numa perspectiva de fusão de escolas superiores
isoladas, eclipsando, portanto, o caráter de uma universidade que
não devia se constituir numa mera reunião de escolas isoladas, ou
seja, num processo de reestruturação organizacional ancorada numa
direção que - por superposição - apenas referendasse e desse voz
aos pleitos de cada uma das escolas num simulacro de cooperação.
O modelo de universidade pensado por Teixeira8 e seus colaboradores9 não se enquadrava no implantado em 1920, por se tratar de
uma formal junção de escolas isoladas que - no máximo - criou uma
pseudo-estrutura universitária formal cumpridora da legislação
educacional prescrita. Pois mesmo o caráter de formação profissional não foi devidamente alcançado “posto que nossas escolas superiores voltadas para o passado, ensinando sobre o passado, desdenhavam o presente e tomavam a velha função de educar o homem
para uma cultura geral e desinteressada” (TEIXEIRA, 1968, p. 27).
Quanto ao desenvolvimento da Universidade no país, ressente-se
o intelectual da ausência de um processo organizado na constituição do sistema universitário, acentuando a falta de um planejamento
que orientasse a estruturação e construção de uma moderna universidade brasileira. Uma universidade baseada no ensino e na pesquisa,
uma universidade plasmadora e consolidadora da cultura e da ciência
nacionais, diretamente vinculada ao projeto nacional de desenvolvimento. Enfim, uma Universidade que teria “como objetivo prover a
formação do magistério em todos os graus, mas também concorrer
A universidade foi uma preocupação constante na obra de Teixeira.
Examinar: o discurso, como Reitor Interino da Universidade do Distrito
Federal, na inauguração dos cursos (1935) e a coletânea Educação e
Universidade (1988).
9
Mais informações sobre os colaboradores de Anísio Teixeira no
âmbito do Ministério da Educação, ver: Gouvêa (2009).
8
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como centro de documentação e pesquisa para a formação de uma
cultura pedagógica nacional” (MENDONÇA, 2002, p. 25).
Tal processo sofreu inflexões nos anos 1950 como um dos frutos das mudanças no plano econômico com o advento do modelo
nacional-desenvolvimentista. Diversas faculdades foram criadas
dando origem, posteriormente, a universidades e algumas universidades existentes tiveram as suas funções acadêmicas e tecnológicas
alargadas até o início dos anos 1960 com a elaboração do projeto e
a construção de um modelo de universidade moderna: a Universidade de Brasília.
Seguindo as trilhas deste raciocínio, cabe explicitar a ação governamental no período de 1951 a 1961; uma ação que apresenta
uma relação direta entre o processo de modernização das instituições universitárias e a criação da própria CAPES. Mais do que isto,
ações imbricadas com a vida institucional da CAPES como valores
proclamados, valores consensuais no campo do discurso, e valores
reais, valores conflituosos no campo do cotidiano, que irão transparecer principalmente na concepção de ação estatal presente nos
marcos regulatórios elaborados que darão sustentação à política de
formação de quadros superiores no Brasil (TEIXEIRA, 1962).
A legislação que “instituiu” e “consolidou” a CAPES
Após a contextualização histórica do momento de gestação da
CAPES, segue uma breve análise do Decreto 29.741 de 1951 que
instituiu a Comissão e do Decreto 50.737, também de 1951, que
consolidou a Campanha. Estes documentos aparecem como um espaço privilegiado por possibilitar uma reflexão sobre os objetivos, as
metas e os desafios propostos e ensejar, mesmo de forma indireta,
a compreensão sobre a ligação desses objetivos e metas com as po258

líticas públicas implementadas nos anos 1950 e 1960 em relação à
formação de professores.
Neste trabalho, os documentos legais estão sendo utilizados numa
perspectiva relacional e não unilateral. Utiliza-se a legislação para auxiliar o entendimento do que foi proposto à instituição no plano dos
valores proclamados. Entende-se, pois, que a análise dos documentos
apenas possibilita uma reflexão que não deve ignorar a participação
dos diversos atores e os diferentes interesses em pauta - fatos inerentes a qualquer instituição (GOUVÊA, 2001).
A CAPES foi instituída pelo Decreto nº 29.741 de 11 de julho
de 1951. O referido Decreto “institui” uma Comissão para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior. Teixeira foi convidado pelo Ministro da Educação
e Saúde à época, Ernesto Simões Filho, e assumiu o cargo de Secretário Geral da Comissão que tinha seis meses como prazo para a
instalação da Campanha - prazo, posteriormente, dilatado para um
ano pelo Decreto 30.286, de 19 de dezembro do mesmo ano.
Em termos legais, a CAPES nasceu como uma Comissão sob a
presidência do Ministro da Educação e da Saúde, tendo um Secretário Geral e contando com representantes das seguintes instituições públicas e privadas: Departamento Administrativo do Serviço
Público (DASP), Fundação Getúlio Vargas, Banco do Brasil, Comissão Nacional de Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Confederação
Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e um
representante do Ministério de Educação e Saúde. A constituição
da comissão foi um reflexo da política desenvolvimentista, ou seja,
do consequente modelo de industrialização implantado no país e
reforçou, ainda, a postura assumida nos diversos documentos ofi259

ciais que enfatizaram a relação entre economia e educação, evidenciando a necessidade da formação de quadros de nível superior para
suprir as lacunas determinadas por um novo ritmo de crescimento
econômico.
Conforme constatado, a Comissão teve na sua composição instituições diretamente ligadas à burocracia estatal, instituições públicas e privadas da área econômica, comissões que estabeleciam
acordos de caráter internacional nas áreas técnica e científica e confederações que representavam a indústria e o comércio. A diversidade dessa composição é consequência da diversidade dos interesses políticos e econômicos em disputa em todos os campos.
O resgate desses embates desvela a dinâmica institucional que, diferentemente do entendimento proposto pelo senso comum, não navegou num mar de consensos e concordâncias, mas num processo de
intensas discussões e na busca de hegemonia que vão se consubstanciar na organização e na prática da própria instituição. No entender
de Córdova, Gusso e Luna (1986, p. 17):
[...] a ideia inspiradora da Campanha é nitidamente a dos
cientistas que lutavam, desde os anos 20, pelo seu espaço na
Universidade. Mas durante os debates da Comissão encarregada de programar a Campanha, tornaram-se fortes as divergências entre estes (que denominamos grupo dos políticos) e
os “pragmáticos”, apoiados pelos representantes das confederações empresariais [...].

Os pragmáticos tinham a sua atenção voltada para a falta de técnicos para atender ao plano governamental de reequipamento nacional e os políticos enxergaram na CAPES o ponto de partida para
uma reforma global da universidade, ampliando as suas condições
de trabalho e, assim, possibilitando um avanço científico gradual,
constante, menos casuístico e mais duradouro.
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A atuação de Teixeira e a sua trajetória intelectual10 seguem articuladas neste longo processo de organização da Campanha. A participação de Teixeira foi pautada pela mediação, devido à presença desses
dois grupos antagônicos no centro de decisões: o grupo dos pragmáticos clamava por reformas mais imediatas e qualificação profissional,
enquanto o grupo dos políticos postulava objetivos de médio e longo
prazo e tinha uma preocupação quanto à produção científica nacional. Assim, “as diretrizes da CAPES nasceram de um compromisso
entre essas duas tendências” (MENDONÇA, 1999, p. 3).
Esse compromisso gerou, segundo Córdova (1998), uma dinâmica
de trabalho em que:
[...] não se esperaria um estudo completo da situação, em favor de ações mais “objetivas” e rápidas, tampouco se dirigiria
a formação apenas para campos científicos, mas para pessoal
de nível superior em geral, incluindo profissionais “altamente
especializados” [...] (CÓRDOVA, 1998, p. 17).

O Decreto 29.741 - instituidor da CAPES - no que concerne aos
objetivos, propunha:
[...] assegurar a existência de pessoal especializado [...] e oferecer aos indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, oportunidade de aperfeiçoamento (Art. 2º). A consecução de tais objetivos implicava promover o estudo das necessidades do País em
matéria de pessoal especializado [...] mobilizar, em cooperação
com instituições públicas e privadas competentes, os recursos
existentes no País para oferecer oportunidades de treinamento
[...] a realização de programas que se mostrarem indispensáveis
para satisfazer as necessidades de treinamento [...] promover a
instalação e expansão de centros de aperfeiçoamento e estudos
Sobre trajetórias de intelectuais, ver: Vale (2006); Faria Filho (2005);
Miceli (2001); Pinto, Leal e Pimentel (2000); Bobbio (1997).
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pós-graduados (Art. 3º). As atividades da Campanha exigiriam
um fundo especial para custeio [...] constituído por contribuições de entidades públicas e privadas; donativos, contribuições
e legados de particulares [...], além do previsto no orçamento
das diferentes esferas do poder público e rendas oriundas dos
serviços prestados pela própria CAPES (Art. 4º).

O Decreto evidenciou a preocupação com a especialização, o aperfeiçoamento, o treinamento e a expansão dos centros que poderiam
ensejar tais atividades e, também, a escola pós-graduada como uma
das necessidades para o desenvolvimento nacional. Quanto aos recursos financeiros para a realização dessas medidas - apesar de todas
as possibilidades aventadas pelo texto legal - a CAPES sempre teve
um orçamento aquém das suas reais necessidades, fato plenamente
comprovado pelos balanços apresentados nos Relatórios de Atividades da instituição11. A ausência de verbas suficientes gerou uma
dificuldade de implementar as políticas idealizadas e, consequentemente, tornou mais complexa a missão da CAPES num momento
histórico e econômico que exigia respostas rápidas e eficientes às
novas demandas criadas.
O Decreto 50.737, que se entende como um momento de consolidação legal, subordinou a CAPES “diretamente à Presidência da
República (Art. 1º)”. Quanto a essa situação, torna-se interessante
mencionar que o Boletim Informativo CAPES nº 106, de setembro
de 1961, p. 2, trouxe na íntegra o referido Decreto e o seguinte texto
introdutório: “Em virtude do Decreto 50.737, de 7 de junho, a Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES),
que estava subordinada ao Ministério da Educação e Cultura, foi
Os Relatórios Anuais eram divulgados no Boletim da CAPES como
números especiais da publicação (GOUVÊA, 2010).

11
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novamente ligada à Presidência da República”. O termo “novamente” certamente é uma referência ao momento inicial da CAPES que
- enquanto aguardava uma ligação oficial com o Instituto Nacional
de Estudos Pedagógicos (INEP)12, instituição escolhida pela própria
CAPES para seu órgão executor – teve as decisões iniciais tomadas
no âmbito do gabinete da Presidência da República.
O referido Decreto trouxe como primeiro propósito da CAPES “o
estímulo à melhoria das condições de ensino e pesquisas dos centros
universitários brasileiros, visando a uma melhor formação dos quadros profissionais de nível superior do país”. A proposta de melhoria
do trabalho nos centros universitários correspondeu a um objetivo
que, desde os primeiros passos, sempre expressou uma preocupação
da CAPES e do próprio Teixeira: a formação de docentes.
O raciocínio de Teixeira quanto à necessidade de oxigenação e de
um esforço qualitativo no que tange às universidades brasileiras e o
envio de graduados para a especialização no exterior apontava que
por este modo, não somente se viria a concorrer para o aperfeiçoamento do Ensino Superior, mas, em verdade, também
para ampliá-lo, pois a solução importa em articular o Ensino
Superior nacional com as universidades e centros de estudos
superiores do estrangeiro (CAPES, 1952, p. 23).

Outro ponto que merece ser ressaltado foi a extinção da Comissão.
O seu lugar foi ocupado por um Conselho Consultivo que tinha a
função de “apreciar o relatório das atividades e a prestação de contas
do exercício anterior e aprovar os planos anuais de trabalho” (Art.
3º). O Conselho Consultivo, com pelo menos duas reuniões anuais,
Atualmente, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira.
12
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era composto por onze membros - “todos de livre nomeação da
Presidência da República”.
A CAPES deixou de ter uma Comissão e passou a ser uma Campanha que contava com um Coordenador, um Diretor Executivo e
um Conselho Consultivo. Tal transformação não foi imediata, pois
somente em 24 de setembro de 1963 – mais de dois anos após a
publicação do Decreto – houve a nomeação dos membros que ocupariam os cargos.
Uma primeira reflexão sobre este Decreto evidencia que foi estabelecida como prioridade “a melhoria das condições de ensino e
pesquisa dos centros universitários através, principalmente, de um
investimento na qualificação de seus professores” (MENDONÇA,
1997, p. 1). Tal perspectiva colaborou para o reforço da centralidade
e urgência da pós-graduação, enquanto expressão de uma preocupação que estava contemplada no documento legal que instituiu a
CAPES em 1951, confirmando a utilização de uma estratégia13 que
trazia o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior, desde a década de 1950, vinculado à formação de um sistema que organizasse,
divulgasse e irradiasse esta pós-graduação.
O Decreto de 1961 reafirmou a questão da pós-graduação como
um dos propósitos centrais da CAPES e confirmou a relação entre
o aperfeiçoamento do pessoal de nível superior e as prioridades ditadas pelo desenvolvimento econômico e social do país.

No tocante à estratégia, toma-se por empréstimo a definição de
Certeau (1994, p. 99): “[...] A estratégia postula um lugar suscetível de
ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se podem gerir
as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças (os clientes ou
concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade os objetivos e
objetos de pesquisa etc.)” (grifos do autor).
13
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A estrutura da CAPES: programas e serviços
De acordo com a seção anterior, o Decreto 29.741 de 1951 estipulou um prazo - posteriormente dilatado - para que a Comissão
apontasse “a forma definitiva que deve ser dada à entidade [...]”
(Art. 7º). Portanto, coube à própria CAPES a escolha do modelo
estrutural que daria suporte ao trabalho a ser desenvolvido, o que
reforçou o grau de autonomia conquistado pela instituição dentro
do aparelho burocrático estatal e o seu comprovado prestígio junto
às altas instâncias governamentais.
A CAPES teve como estrutura inicial dois programas: Programa
Universitário (PgU) e o Programa dos Quadros Técnicos e Científicos (PQTC), além de três serviços: o Serviço de Bolsas de Estudo
(SBE), o Serviço de Estatística e Documentação (SED) e a Seção
de Administração (SA).
O Programa Universitário (PgU) tinha como objetivo principal auxiliar o desenvolvimento das Universidades e Institutos de
Ensino Superior. Segundo o Boletim Informativo CAPES14 (nº
126/127, maio/junho,1963, p. 4), um “Setor particularmente dedicado aos campos das Ciências Biológicas, Medicina e afins, Ciências Sociais e Matemáticas, e Humanidades [...]”. O PgU executou
“um plano de melhorias das condições de ensino e pesquisa nos
Centros Universitários do país [...]” (Boletim Informativo CAPES,
nº 38, janeiro, 1956, p.4). O programa foi ao encontro dos anseios
da comunidade científica que via na universidade um espaço privilegiado para a consolidação da pesquisa no Brasil.
Neste ponto, este estudo se insere no âmbito da História Cultural que
valoriza fontes variadas como os impressos (periódicos, boletins, revistas).
Sobre o impresso e sua importância para a História da Educação, ver:
Carvalho (2003); Magaldi e Gondra (2003); Catani e Bastos (2002);
Chartier (1990, 2001, 2003).
14

265

A dinâmica utilizada pelo plano de melhorias incluiu, segundo
o expresso no mesmo boletim, “a importação de professores, assistentes e técnicos estrangeiros para a ministração de cursos regulares
ou de pós-graduação das respectivas especialidades, em colaboração
com as cátedras brasileiras da mesma disciplina [...]”. Esta colaboração evidenciou a preocupação com a consolidação dos centros
nacionais de pesquisa, após a partida dos professores estrangeiros,
através do “intercâmbio universitário de professores e assistentes
brasileiros para programas de cursos, pesquisas e formação de técnicos [...]” (Ibidem, p. 4-5).
O plano apontou também como responsabilidade do PgU “o
aperfeiçoamento de pessoal docente superior por meio de cursos
e estágios no país e no estrangeiro [...], dando ênfase [...] ao desenvolvimento e aperfeiçoamento dos centros brasileiros de treinamento pós-graduado” (idem, p. 4-5). A urgência da consolidação de
um sistema de pós-graduação e a constituição de uma rede15 para tal
empreendimento aparecem enredados no cerne do Programa Universitário e novamente expressam uma das razões para a existência
da própria CAPES.
O auxílio às universidades e aos institutos superiores, previsto nos
planos do PgU, aconteceu via projetos. Segundo o Boletim Informativo CAPES (nº 23, outubro, 1954), o PgU teve os seguintes projetos:
Centros Universitários - formados, na Universidade, por um
professor contratado e um grupo de cinco ou seis assistentes
brasileiros, recrutados em diferentes instituições de Ensino
Superior no país, devendo cada Centro trabalhar com o mínimo possível de equipamento que lhe permita o treinamento
dos próprios assistentes e o início dos trabalhos de pesquisa.
Núcleos Universitários - constituídos de um professor contratado, trabalhando em situação que lhe possibilite desenvolver
o ensino e a pesquisa da disciplina, embora sem os propósitos
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tão amplos de um Centro, e um ou mais assistentes que já se
encontrarem na Universidade.
Unidades de Trabalho Universitárias - tipos designativos dos
Projetos destinados a contratar um professor brasileiro ou
estrangeiro, para trabalhar em uma organização brasileira já
existente, não propriamente em posição de chefia, mas complementando o trabalho do professor nacional ou estrangeiro
já em função na Universidade.
Missões Universitárias - compreendendo grupos de professores estrangeiros em ramos de especialidades correlatas para
atuarem nas Universidades brasileiras. (CAPES, 1954, p.3)

O Programa dos Quadros Técnicos e Científicos (PQTC), segundo o Boletim Informativo CAPES (nº 126/127, maio/junho, 1963,
p.5), era um setor “ ao qual estão especialmente afetos os campos
da Engenharia, Química, Arquitetura, Economia, Administração,
Agronomia e Veterinária [...]”. O PQTC desenvolveu um trabalho
que, de acordo com o Boletim Informativo CAPES (nº 38, janeiro,
1956) era baseado em três linhas principais:
[...] levantamento das disponibilidades e necessidades do país
em matéria de pessoal especializado de nível superior; levantamento dos centros de preparação e aperfeiçoamento pós-graduado existentes no país, com vistas à sua utilização para atendimento de nossas necessidades de especialização profissional,
técnica, científica e cultural; preparação e aperfeiçoamento, no
Brasil e no exterior, de especialistas de cuja falta se ressintam
os quadros de pessoal do país [...] (CAPES, 1956, p. 4).

O PQTC teve como tarefa a operacionalização dos levantamentos
que eram essenciais para o pleno funcionamento do Programa Universitário, pois tais levantamentos tinham a função de sinalizar as
deficiências dos quadros profissionais e científicos e revelar onde já
existiam experiências em pós-graduação para que fossem avaliadas as
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suas bases e a contribuição que poderiam ofertar no suprimento das
devidas carências de formação de pessoal especializado.
O Serviço de Bolsas de Estudo (SBE) era uma das mais importantes ferramentas de ação da CAPES, pois tratava-se do instrumento
mais eficaz e imediato no campo da especialização e aperfeiçoamento
dos quadros nacionais. O SBE planejava e administrava os programas
gerais de bolsas da Campanha, empreendendo trabalhos relativos à
divulgação de bolsas oferecidas por outras instituições e à seleção de
candidatos às mesmas, além de reunir documentação para a constituição de informações sobre programas de bolsas de estudos e oportunidades de aperfeiçoamento no país e no exterior. A CAPES possuía, segundo o Boletim Informativo CAPES (nº 38, janeiro,1956),
um sistema de bolsas de estudos que as dividia em três tipos:
TIPO A - Bolsas de aperfeiçoamento, no país e, excepcionalmente, no estrangeiro, destinadas a jovens universitários recém-diplomados, que hajam revelado especiais aptidões durante o curso e que desejem prosseguir seus estudos através de
cursos ou estágios, em nível de pós-graduação.
TIPO B – Bolsas de aperfeiçoamento no país e no estrangeiro,
destinadas a pessoal graduado já possuidor de tirocínio científico ou profissional, dedicado ao magistério superior, à pesquisa científica e à aplicação da ciência, ou à execução de obras
e trabalhos em serviços públicos ou privados para os quais se
exijam conhecimentos especializados mais avançados.
TIPO C - Auxílios extraordinários, concedidos em caráter
excepcional e limitado, e destinados a suplementar bolsas proporcionadas por outras organizações a candidatos cujos estudos interessem aos objetivos da CAPES, mas que não disponham de recursos próprios para cobrir despesas não previstas
por aquelas bolsas. (CAPES, 1956, p. 5)

A preocupação com o aperfeiçoamento e formação do pessoal docente foi presença marcante nos objetivos explícitos no próprio tex268

to relativo às bolsas dos tipos A e B. Tais modalidades de bolsas
refletem também a atenção dispensada aos novos e promissores
professores e pesquisadores. Uma renovação que teria como função
trazer um novo alento à universidade e propiciar a mudança de relacionamento entre professores e alunos e de ambos com a própria
estrutura universitária.
A Tabela 01 apresenta a variação anual do número de bolsas de
estudo concedidas por todos os setores da CAPES no período de
1953 a 196116, contribuindo para a compreensão do esforço empreendido, visto que as dotações orçamentárias destinadas à instituição
sempre estiveram aquém das necessidades e, a partir dos anos 1960,
as verbas foram também corroídas pelo processo inflacionário.
Tabela 1
Bolsas de Estudo
Ano

Nº de Bolsas

1953

54

1954

194

1955

184

1956

273

1957

358

1958

363

1959

403

1960

485

1961

454

Total de Bolsas

2.768

Fonte: Boletim Informativo CAPES, n. 115-116, junho e julho, 1962, Relatório de Atividades
16

A CAPES não publicou Relatórios em 1951 e 1952.
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O Serviço de Estatística e Documentação (SED) era responsável
pela manutenção dos arquivos, cadastros e estatísticas do que se
relacionava ao Ensino Superior, às instituições que o ministravam
e aos profissionais de nível superior, no Brasil e no exterior. A organização da biblioteca da CAPES e da documentação da Campanha, inclusive com a responsabilidade de organizar uma compilação
de documentação nacional e estrangeira relativa ao Ensino Superior, bem como o fornecimento de dados estatísticos sobre matéria
educacional a entidades e pessoas interessadas no assunto estavam
também no rol de atividades do SED.
O Serviço de Estatística e Documentação, no entender de Córdova (1998), tinha como incumbência:
[...] a realização de um levantamento geral da situação do Ensino Superior “civil” no país (com destaque para o ensino de Medicina, Farmácia, Odontologia e Enfermagem, de Engenharia,
de Direito, de Filosofia, Ciências e Letras, de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais, de Agronomia e Veterinária); a
organização [...] do arquivo geral de documentação e a biblioteca especializada; outra atividade importante era a revisão e
a atualização de um fichário com o cadastro de universidades,
escolas, cursos, cadeiras e professores; levantamento e atualização das despesas públicas com educação; levantamento do movimento de exames vestibulares; organização e manutenção do
calendário de Congressos, Conferências e reuniões para debate
do Ensino Superior no país [...] (CÓRDOVA, 1998, p. 44).

A Seção de Administração (SA) prestava o apoio logístico a todos os demais Serviços e Programas, sendo o setor responsável pelo
expediente, protocolo, organização do arquivo, recebimento e expedição de correspondências. Além dessas funções, tinha a incumbência de coordenar o departamento de pessoal, tratar da aquisição
de material, orçamento e contabilidade. Importantes tarefas que,
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realizadas a contento, contribuíram para que os gastos com a administração em 1963 ficassem com apenas 12,4% do total das dotações orçamentárias destinadas à CAPES. Feito invejável quando
comparado com os 59,3% de 1952 e mais, ainda, considerando o
processo inflacionário que atingiu patamares altíssimos em 1963 e
que ocasionou um aumento de gastos com o setor administrativo e
uma diminuição no número de bolsas.
A análise da estrutura da CAPES possibilita uma visão sobre a
distribuição das verbas gerais da instituição pelos Programas e Serviços. Tais dados foram encontrados nos Relatórios de Atividades,
porém incompletos, por não trazerem as referidas informações no
período anterior a 1957. Mesmo com lacunas, merecem uma observação atenta, haja vista que o montante de verbas para cada setor
e as alterações ocorridas na distribuição dos recursos financeiros
expressaram as mudanças de orientação no próprio projeto de ação
institucional da CAPES.

Pro
gra
mas

Tabela 2
Distribuição de recursos financeiros aos Programas e Serviços

1952 1953 1954

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

PgU

02

08

08

-

89

27

208

221

168

243

PQCT

02

08

12

-

26

28

66

58

45

30

SBE

03

69

72

184

89

122

168

167

172

242

SED

01

04

05

-

02

02

-

01

-

-

Total

08

89

97

184

206

179

442

447

389

515

Fonte: Boletim Informativo CAPES, nº 01, 23, 38, 44, 56, 77/78, 91/92, 102/103
e 115/116. Relatórios de atividades da CAPES no período de 1952 a 1961. Total
geral: 1.818 Projetos executados.
271

Torna-se relevante tecer comentários sobre aspectos revelados
pela Tabela 02. O primeiro deles refere-se ao equilíbrio, até 1957,
das verbas destinadas ao PgU, ao PQTC e ao SBE, ocorrendo a
partir daí uma sensível diferenciação desfavorável ao PQTC numa
relação com a criação da COSUPI (Comissão Supervisora do Plano dos Institutos)17, em 1960, mas já contando em 1958 com gigantescas verbas para a execução de um trabalho semelhante ao
realizado pelo PQTC.
O segundo ponto refere-se à distribuição igualitária de verbas entre o PgU e o SBE até 1960, haja vista que no ano de 1961 as verbas
destinadas ao SBE duplicaram frente às do PgU. Essa situação se
apresenta como uma consequência do processo inflacionário que
corroeu as verbas direcionadas para a CAPES numa junção com a
desvalorização da moeda nacional, acarretando a elevação dos gastos com bolsas no exterior, que não era uma atribuição específica do
SBE, mas que de fato era o setor com maior índice de utilização
dessa modalidade de bolsa de estudo.

A Comissão Supervisora do Plano dos Institutos (COSUPI) foi
criada pelo decreto número 49.355 de 28 de novembro de 1960 e tinha
por objetivos modificar, mediante a difusão de ideias, as estruturas
das universidades brasileiras e das escolas superiores de tecnologia,
visando promover reformulações profundas em relação às cátedras e à
carreira docente das universidades e apoiando a formação de técnicos,
procurando elevar o nível de conhecimento desses profissionais,
aumentar o número de vagas nos cursos de engenharia, visando com
isso, o desenvolvimento social do país, de modo a sanar as deficiências
impostas pelo crescente progresso técnico da nação à educação e
ao trabalho. Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1960-1969/decreto-49355-28-novembro-1960-388761publicacaooriginal-1-pe.html
17
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A dinâmica interna da CAPES
Após a abordagem da legislação que instituiu (Decreto 29.741 de
1951) e consolidou (Decreto 50.737 de 1961) a CAPES e o processo de estruturação da instituição, ressaltando seus programas e
serviços, cabe entender como ocorreu a interação dos valores proclamados pela legislação e dos valores reais instalados nos diversos
setores que se incumbiram de dinamizar a instituição. Tal perspectiva remete a uma análise da dinâmica interna da CAPES e à análise de depoimentos de alguns atores que participaram efetivamente
do processo de sua construção institucional.
Os depoimentos de Almir de Castro e Celso Barroso Leite, diretores da instituição e conhecedores da sua dinâmica interna, possibilitam a afirmação de que Teixeira e os seus colaboradores frente à
CAPES operaram uma inversão atinente aos objetivos contemplados pelo Decreto instituidor em relação ao Decreto consolidador,
que referendou o que na prática já era uma realidade na dinâmica
institucional da CAPES.
A Campanha - que pelo Decreto de criação da CAPES deveria
ser instituída pela Comissão - é que, na verdade, comandou todo
o percurso de concretização da CAPES. O Boletim Informativo
CAPES (nº 23, outubro, 1954, p.1) informa que
[...] sob os auspícios do Sr. Ministro da Educação e Cultura,
Prof. Cândido Motta Filho, realizou-se o mês passado, na sede
da CAPES, a VI Reunião da Comissão de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, de que a Campanha é órgão executivo [...] (CAPES, 1954, p.1).

A notícia corrobora a posição assumida quanto ao comando da
CAPES, pois a Comissão - designada em novembro de 1951 - ini273

ciou oficialmente os seus trabalhos em 1952, tendo em 1954 a sua
VI reunião. Num cálculo simples que inclui os anos de 1952, 1953
e 1954, a Comissão só teve em média duas reuniões anuais, pouco
para um grupo que deveria conformar uma Campanha de tamanha
importância.
A compreensão da dinâmica interna da CAPES passa pela análise dos depoimentos de Almir de Castro e de Celso Barroso Leite
sobre o trabalho que desenvolveram na CAPES. O espírito inventivo e incentivador de Teixeira aparece no depoimento de Almir de
Castro como um estímulo às universidades e um novo alento para
que as mesmas desenvolvessem projetos e estudos até então inusitados. Uma ação criativa e embrionária, mesmo sem muita disciplina
no próprio dizer de Castro (1977) ao afirmar que:
[...] na verdade, esta questão começou de uma maneira também um pouco selvagem, porque, na minha opinião, uma das
maneiras de fazer uma coisa boa é começar fazendo mal, sem
uma disciplina [...]. Tínhamos uma organização um pouco ad
hoc. Não nos prendíamos muito a organização, a regras rígidas
[...] (CASTRO, 1977, p. 4).

O depoimento de Leite (2000, p. 1) ajuda a relativizar o entendimento quanto ao início “selvagem” e “sem disciplina” colocado
por Castro. Leite asseverou que “Almir era a maior autoridade da
CAPES [...]. O Almir de Castro era uma pessoa a quem a CAPES
deve muito, ele era um tremendo administrador [...]”. Não obstante a questão disciplinar, a ação da CAPES começou a dar novas
feições ao treinamento e aperfeiçoamento de profissionais de nível
superior para o preenchimento das necessidades do país nos anos
1950 e 1960, tempo marcado pela política desenvolvimentista que
tinha na educação um dos seus motores.
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A preocupação da CAPES com as Ciências Sociais é mais um
aspecto que merece destaque no tocante às implicações e às mudanças que a criação da Campanha e a direção dada por Teixeira
iriam operar. Castro, ao abordar as relações entre desenvolvimento
e tecnologia, afirmou que:
[...] nós (da CAPES) não achávamos que o desenvolvimento
era uma coisa estanque, que se atendia apenas com tecnologia,
com ciências básicas etc. Sabíamos que há um contexto de implicação e interação de todas as coisas e por isso mesmo, atendíamos também áreas como Ciências Sociais, que era uma área
abandonada. A CAPES foi a primeira agência do governo a se
preocupar com Ciências Sociais [...] (CASTRO, 1977, p. 6).

Num projeto de tal monta, a autonomia que tinha a CAPES em
relação à burocracia estatal aparece nos dois depoimentos. Leite
(2000), ao responder como funcionavam as Campanhas Extraordinárias, observou que:
[...] achava muito curioso aquilo chamar Campanha, um termo
assim, meio inovador, mas não entendia muito bem. Mas funcionou, foi um começo [...] a Campanha era uma ideia de fazer
qualquer coisa desvinculada daquela estrutura [...]. A expressão
“daquela estrutura”, certamente, representa a pesada burocracia
estatal e a consequente lentidão para tomada de decisões que não
podiam aguardar o desfilar interminável de papéis pelas mesas
dos órgãos do poder [...] (LEITE, 2000, p. 20).

Castro, ao analisar o processo de trabalho da CAPES, incluiu também a questão da autonomia e afirmou que havia:
[...] um status muito cômodo, muito flexível de trabalhar, porque nós éramos ao mesmo tempo ligados ao Ministério da
Educação, que não se metia em nada conosco, e à Presidência
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da República. O fato de botar nos formulários “Presidência da
República”, já dava um certo prestígio ao órgão [...]. Tínhamos um esquema de normas que nos permitia não atendermos
aquilo que achássemos não ser bom, apenas para constar, mas,
na verdade, nós éramos suficientemente flexíveis para atender
a tudo [...] (CASTRO, 1977, p. 7).

Com relação à interação com outras agências de fomento à pesquisa, Castro (1977, p.10) asseverou num primeiro momento que
“a CAPES também tinha contatos bastante estreitos com o CNPq
e com todos os órgãos ou representações de países que davam bolsas”. Mais à frente, ao responder especificamente sobre as relações
com o CNPq, afirmou “que não eram relações institucionais. Eram
relações que tinham sido derivadas, como acontece muito no Brasil,
as relações de amizades entre mim e os dirigentes do CNPq [...]”
(Idem, p. 11).
Castro, quando questionado sobre uma possível divisão de trabalhos, em caráter oficial, entre a CAPES e o Conselho Nacional
de Pesquisas (CNPq)18 foi taxativo ao afirmar que “nunca houve
um entrosamento completo e uma articulação entre os dois órgãos”. Conclui dizendo que havia duplicação, pois “nós, com os
conhecimentos que tínhamos, cada um, do que o outro órgão fazia, procurávamos evitar a duplicação, na medida que achávamos
conveniente, porque às vezes não achávamos mesmo conveniente”
(CASTRO, 1977, p. 11).
Castro definiu como “um contato de troca de informações para
orientação da política dos dois órgãos” - ora pendendo para contatos estreitos e ora pendendo para a informalidade. Essa posição
remete a um aprofundamento sobre a temática, visto que desde o
Atualmente, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.’
18
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Decreto de sua criação a CAPES tinha na formação da Comissão
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a presença de
um representante do CNPq. Tal fato sugere que deveria existir uma
relação formal entre as duas instituições, porém o depoimento de
Leite confirmou a situação de informalidade ao comentar que “às
vezes o CNPq tinha uma pessoa que ele queria dar bolsa, mas já
havia esgotado a quota, então a CAPES dava. Era uma coisa mais
pessoal do que formal [...]”.
Apesar das críticas dos atores envolvidos e, certamente, dos olhares diferentes entre os quadros da CAPES e do CNPq, o Boletim
Informativo da CAPES e os Relatórios Anuais da instituição trouxeram diversas matérias referentes ao CNPq e a parecerias entre as
duas instituições, revelando uma relação de complementaridade de
ações - e não de exclusividade. Ambas tiveram um papel de destaque na formação de quadros superiores oriundos das diferentes
áreas do conhecimento no período histórico em tela.
O levantamento da história, das características e necessidades das
faculdades e das universidades brasileiras realizado pela CAPES - o
primeiro deste tipo realizado no Brasil - é tratado com relevância
no depoimento, pois propiciou a oportunidade para a criação de um
catálogo das instituições superiores que, constantemente atualizado através do Boletim Informativo CAPES, serviria de ponto de
orientação para a tomada de decisões da instituição quanto às ações
a serem implementadas na distribuição de recursos para a graduação e para a pós-graduação (GOUVÊA e MENDONÇA, 2006).
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Considerações finais
A CAPES - desde o momento de sua instituição - tinha como
atribuição “promover a instalação e expansão de centros de aperfeiçoamentos e estudos pós-graduados (Decreto 29.741, Art. 3º,
letra f )”. Uma responsabilidade imensa frente às expectativas criadas e às necessidades do país. O comentário de Almir de Castro
(apud CÓRDOVA, 1998, p. 60), quanto aos objetivos imediatos da
CAPES fornece a extensão exata da relevância dessa atribuição, ao
afirmar que se tratava da “promoção de cursos de pós-graduação de
todo tipo, sem cogitação imediata de sua ordenação e regulamentação [...]”. Quanto à ordenação e à regulamentação, esclareceu no
prosseguimento de suas observações que “depois viriam, inclusive
com decisiva participação, como membros do Conselho Federal de
Educação, de professores vinculados direta ou indiretamente à CAPES” (CASTRO apud CÓRDOVA, 1998, p. 60).
Desse modo, a questão da diversidade dos cursos considerados de
pós-graduação como “estágio de aperfeiçoamento pós-graduado”,
“curso pós-graduado” (independentemente do tempo de duração
e das exigências para o ingresso e para a conclusão), “mestrado” e
“doutorado” (com exigências semelhantes às atuais) demonstram
que, por mais óbvio que possa parecer, os cursos intitulados de pós-graduação apresentavam relação direta com a sua feitura após a
realização da graduação. Tal observação se faz importante, porque
muitos projetos desenvolvidos pela CAPES e inseridos no item
pós-graduação corresponderiam hoje a cursos de pós-graduação
lato sensu, a especializações e alguns a atualizações de curto prazo.
A ideia de regulamentação dos cursos de pós-graduação foi acrescida a movimentação posterior no Conselho Federal de Educação
(CFE), inclusive com a presença de conselheiros que tiveram liga278

ções com a CAPES. Portanto, a CAPES, durante boa parte de sua
existência sob a gestão de Teixeira, não teve uma legislação específica para a pós-graduação e que o referido Conselho teve destacado
papel na elaboração de medidas que organizassem e regulamentassem esse nível de ensino.
A ausência de uma legislação mais específica sobre a pós-graduação não anulou a contribuição da CAPES para a institucionalização desse nível de ensino no Brasil. Institucionalização que
não pode ser considerada somente como um fruto da elaboração de
instrumentos legais. Desta forma, o primeiro decênio da CAPES
- a gênese da instituição - preparou as bases para a funcionalidade
concreta dos cursos de pós-graduação em meados dos anos 1960.
As afirmações que sustentam que a pós-graduação só foi institucionalizada após o golpe civil-militar de 1964 esquecem da existência de uma outra vertente da palavra “institucionalizar”, que é
“dar caráter institucional a [...] tornar institucional [...] adquirir o
caráter de instituição; tornar-se institucional [...]” (FERREIRA,
2010, p. 1.167). Esta vertente apresenta ligação direta com todo o
trabalho desenvolvido pela CAPES com o apoio a todas as iniciativas voltadas para a pós-graduação e um intenso investimento nos
Centros Nacionais de Aperfeiçoamento Pós-Graduado, dando um
caráter institucional à pós-graduação no Brasil.
Cabe também uma reflexão sobre o momento atual da Capes e
sua inserção oficial na graduação e, principalmente, na formação de
professores através da criação do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID)19. Programa essencial para a graduação, mas de forma idêntica, para a Educação Básica. O tempo
presente solicita - com urgência - a transformação deste Programa
19

Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010.
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de governo em Política de Estado numa integração que abarque os
professores da Educação Básica, os professores da Graduação e os
da Pós-Graduação. Ou seja, é o momento de enfrentar um modelo de Estado que trata as políticas educacionais como números de
orçamento que podem ser cortados a qualquer momento como se
não houvesse graves prejuízos e um retrocesso nas conquistas do
magistério brasileiro.
Por fim, neste texto, a formação de professores foi abordada numa
perspectiva histórica. Não como ponto de chegada, mas partida,
pois “A ignorância do passado não se limita a prejudicar a compreensão do presente; compromete, no presente, a própria ação”
(BLOCH, 2001, p. 63).

280

Referências
AZEVEDO, Fernando de. Figuras do meu convívio: retratos de família e de
mestres e de educadores. 2. ed. rev. São Paulo: Duas Cidades, 1973.

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2001.

BOBBIO, Norberto. Os intelectuais e o poder: dúvidas e opções dos homens

de cultura na sociedade contemporânea. São Paulo: Editora da Universidade
Estadual Paulista, 1997.

BOTELHO, André; BASTOS, Elide Rugai; BÔAS, Glaucia Villas. O moderno
em questão: a década de 1950 no Brasil. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008.

BRASIL. CAPES: Boletim Informativo. Ministério da Educação e Cultura, nº.
01 ao nº 145, 1951 a 1964.

BRASIL. CAPES: documentos iniciais. Ministério da Educação e Cultura, 1952.
BRASIL. CAPES: Relatórios de Atividades (1953 a 1963). Ministério da
Educação e Cultura.

BRASIL. Decreto n. 29.741, de 11 de julho de 1951. Institui uma Comissão
para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de pessoal de
nível superior. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/

decret/1950-1959/decreto-29741-11-julho-1951-336144-norma-pe.html>.
BRASIL. Decreto n. 30.286, de 19 de dezembro de 1951. Dilata o prazo dado
à Comissão no Decreto n° 29.741, de 11 de julho de 1951 para promover

a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.
action?id=162234>.

BRASIL. Decreto n. 50.737, de 07 de junho de 1961. Organiza a Campanha

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior prevista pelo Decreto
n. 29.741, de 11 de julho de 1951. Disponível em: <http://www2.camara.

leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50737-7-junho-1961-390256publicacaooriginal-1-pe.html>.

281

BRASIL. Decreto n. 7.219, de 24 de junho de 2010. Dispõe sobre o Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/
decreto/d7219.htm>.

BRASIL. Decreto n. 49.355, de 28 de novembro de 1960. Cria a Comissão

Supervisora do Plano dos Institutos (COSUP), determina seu funcionamento
sob a forma de Campanha e dá outras providências. Disponível em: <http://

www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49355-28-novembro1960-388761-publicacaooriginal-1-pe.html>.

CARVALHO, Marta Maria Chagas de. A escola e a república e outros ensaios.
Bragança Paulista: EDUSF, 2003.

CASTRO, Almir de. Depoimento Projeto História da Ciência. Centro de

Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC),
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 1977.

CATANI, Denice Barbara; BASTOS, Maria Helena Camara (orgs.). Educação

em Revista: a imprensa periódica e a história da educação. 1. reimpr. da 1. ed. São
Paulo: Escrituras Editora, 2002.

CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer. Petrópolis:
Vozes, 1994.

CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa:
Difel, 1990.

_______. Cultura escrita, literatura e história. Conversas com Carlos Aguirre

Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saboriti. Porto Alegre:
Artmed, 2001.

_______. Formas e sentido - cultura escrita: entre distinção e apropriação.
Campinas: Mercado de Letras, 2003.

CÓRDOVA, Rogério de Andrade. CAPES: origem, realizações, significações.
Brasília: CAPES, vol. I, 1998.

CÓRDOVA, Rogério de Andrade; GUSSO, Divonzir Arthur; LUNA, Sérgio
Vasconcelos. A pós-graduação na América Latina: o caso brasileiro. Brasília:
UNESCO/CRESALC/MEC/SESU/CAPES, 1986.

282

ELIAS, Norbert. A sociedade dos indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 1994.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro.
4. ed. São Paulo: Globo, 2008.

FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Pensadores sociais e história da
educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14. ed. atual. e ampl. São Paulo: EDUSP, 2012.
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio de Língua
Portuguesa. Curitiba: Positivo, 2010.

FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (orgs.). O tempo da

experiência democrática: da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

GERIBELLO, Wanda Pompeu. Anísio Teixeira: análise e sistematização de sua
obra. São Paulo: Atlas, 1977.

GOUVÊA, Fernando César Ferreira; MENDONÇA, Ana Waleska. A Análise
do Boletim Informativo da CAPES: contribuições para a historiografia da

Educação Superior do Brasil nos anos 1950 e 1960. In: 33ª Reunião Anual da
ANPED. Caxambu, 2010.

GOUVÊA, Fernando César Ferreira; MENDONÇA, Ana Waleska. A

contribuição de Anísio Teixeira para a institucionalização da pós-graduação
no Brasil: Um percurso com os boletins da CAPES. Revista Perspectiva,

Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), v. 24, n. 1, 2006,
p. 111-132.

IANNI, O. Estado e planejamento econômico no Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1991.

LEITE, Celso Barroso. Depoimento ao Grupo de Pesquisa de História da Educação
da PUC-Rio, 2000.

LIMA, Hermes. Anísio Teixeira: estadista da educação. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978.

MAGALDI, Ana Maria; GONDRA, José G. (Orgs.). A reorganização do campo
educacional no Brasil: manifestações, manifestos e manifestantes. Rio de Janeiro:
7Letras, 2003.

283

MENDONÇA, Ana Waleska. Anísio Teixeira e a Universidade de educação. Rio
de Janeiro: EdUERJ, 2002.

MENDONÇA, Ana Waleska. Anísio Teixeira: um criador de instituições

(apresentação do livro Educação no Brasil de Anísio Teixeira). Rio e Janeiro:
UFRJ, 1999.

MENDONÇA, Ana Waleska; BRANDÃO, Zaia. (Orgs.). Por que não lemos
Anísio Teixeira? Rio de Janeiro: Ravil, 1997.

MICELI, Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo: Companhia das Letras,
2001.

NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: a poesia da ação. São Paulo: EDUSF, 2000.
OLIVEIRA, Francisco. A economia brasileira. Crítica à razão dualista. Seleções
CEBRAP 1. São Paulo: Brasiliense, 1977.

PINTO, Diana Couto; LEAL, Maria Cristina; PIMENTEL, Marília A. Lima.
Trajetórias de liberais e radicais pela educação pública. São Paulo: Edições Loyola,
2000.

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. ver. São
Paulo: Autores Associados, 2011.

SIRINELLI, Jean-Fraçois. Os intelectuais. In: RÉMOND, René (org.). Por uma
história política. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

TEIXEIRA, Anísio. A administração pública brasileira e a educação. Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos, vol. 25, n. 63, 1956, p. 03-23.

TEIXEIRA, Anísio. A função das universidades: discurso em 31/07/1935, como
Reitor Interino da Universidade do Distrito Federal, na inauguração dos cursos.
Boletim da Universidade do Distrito Federal, n.1, 1935, p. 11-24.

TEIXEIRA, Anísio. Valores proclamados e valores reais nas instituições escolares
brasileiras. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 37, n. 86, 1962, p. 59-79.
TEIXEIRA, Anísio. Uma perspectiva da educação superior no Brasil. Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 50, n. 111, 1968, p. 21-82.

284

TEIXEIRA, Anísio. Educação e Universidade (reúne a produção científica de

Anísio Teixeira publicada em periódicos). FÁVERO, Maria de Lourdes; BRITO,
Jader de Medeiros (Orgs.). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1988.

VALE, Antônio Marques do. O ISEB, os intelectuais e a diferença: um diálogo
teimoso com a educação. São Paulo: Editora UNESP, 2006.

285

DIFICULDADES, PERSPECTIVAS E DESAFIOS
DA ATUAÇÃO DOCENTE NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Moisés José Rosa Souza
José Lucas Pedreira Bueno
Nair Ferreira Gurgel do Amaral

Introdução
A educação escolar se tornou o meio predominante para acesso
dos trabalhadores à emancipação na sociedade contemporânea,
diferentemente de sua origem (SAVIANI, 1994), já que a escola
surgiu para atender às necessidades da classe dominante na Antiguidade, oferecendo atividades de ócio a seus filhos, que não eram
trabalhadores. Hoje a escola faz parte da vida social de maneira
imprescindível, para se possibilitar as condições de subsistência,
principalmente no meio urbano. Assim, seja nela frequentando,
dela necessitando ou por ela lutando, a sociedade contemporânea
está imbricada com os fenômenos sociais da escola e do processo
de escolarização. Dessa forma, a educação ganhou um caráter universalizante, a ponto de ser muito difícil conceber que, de alguma
forma, direta ou indiretamente, crianças, jovens e adultos com ela
não tenham alguma relação. Tomemos aqui o conceito de escola
no qual se pratica uma educação sistemática. Essa distinção se faz
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necessária por haver sido atrelado ao termo “escola” uma gama de
outros significados: escola da vida, escola do crime, escola ligada a
algum segmento religioso etc.
Neste espaço denominado escola, coabitam inúmeros indivíduos,
mas aqui tomaremos como referência apenas o professor, ou antes,
focaremos o seu trabalho, principalmente no tocante à sua ação em
sala de aula. Ao refletir sobre a situação de sua atuação em sala,
analisaremos as dificuldades, as perspectivas e os desafios inerentes
ao trabalho docente.
Assim vamos refletir sobre a relação existente entre educação e
escola, em que esta é entendida como espaço para a sistematização do conhecimento, abordando sobremaneira questões relativas à
atuação docente, a partir de nossas experiências na escola. No limiar
da questão docente em sala de aula, ressaltaremos as dificuldades da
docência, em contraponto com a aparente contradição que julgamos existir na busca em alcançar os objetivos e superar os desafios.
Por fim, apresentaremos o resultado da pesquisa realizada junto aos
professores de escolas públicas, ratificando as reflexões sobre as dificuldades, perspectivas e desafios da atuação docente.
Correlação educação-escola e definição do problema
O termo “educação”, tomado em sentido amplo, pode ser compreendido como a base que norteia transformações no “ser” e no “meio” em
que os sujeitos vivem. Tomado em sentido sistêmico, pode ser percebida como promotora dos conhecimentos científicos tão necessários à vida na sociedade atual. Ao propormos refletir sobre a atuação
docente, é imperativo considerar o local dessa atuação. Parece óbvio
que o lugar de atuação docente é a escola, mas se levarmos em consideração o sentido amplo de educação exposto acima, é justo dizer que
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ela não acontece apenas no seio escolar. Neste trabalho, considera-se
a ideia segundo a qual a educação é correlata à escola e esta, por sua
vez, segundo Saviani (1994), deveria exercer a função de formar para
o exercício da cidadania. O mesmo autor, discorrendo sobre a relação
educação-escola, assevera:
Assim, hoje, quando pensamos em educação, automaticamente pensamos em escola. É por isso que, quando se levantam bandeiras em prol da educação, o que está em causa é o problema
escolar. [...] As formas não escolares de educação têm que ser
compreendidas a partir da escola, que é a forma desenvolvida
de educação. Este é o fenômeno que observamos hoje em dia,
a tal ponto que, quando falamos em escola, não é necessário
adjetivar; todos entendem do que se está falando. Mas quando
se quer falar em educação que não seja a da escola, temos que
fazer a referência sempre pela via negativa: educação não escolar, educação não formal, informal. O critério para entender as
demais é a forma escolar (SAVIANI, 1994, p. 157).

Não estamos propondo refletir sobre as características - favoráveis
ou desfavoráveis - do espaço escolar em si, ele é importante, como
vimos acima, por promover o que se considera como educação sistemática, mas aqui refletiremos apenas sobre atuação do professor
na sala de aula da escola.
É recorrente a afirmação que uma nação se desenvolve a partir
da formação que é oferecida à população. Se a questão fundamentada segundo a qual a educação é algo tão necessário e, ao mesmo
tempo, condicionante de crescimento para uma nação é verdadeira,
(e acreditamos e defendemos que seja), é igualmente verdade que a
atuação dos professores em sala de aula (falamos de professores em
sala de aula, porque é comum encontrá-los desempenhando outras
funções que não sejam a da docência) deve pautar-se em critérios
em que a busca por uma suposta excelência seja algo constante no
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desempenho de suas funções. Como tornar isso possível na realidade escolar atual? O que é excelência para a educação? Excelência
para a educação é diferente de excelência para o mercado.
Em sala de aula, o docente é guiado por perspectivas eleitas com
vistas a desempenhar bem seu papel, mas há também as dificuldades e os desafios a serem superados para que as expectativas não
sejam suplantadas pelas adversidades presentes. Neste ponto é que
reside a contradição: como fazer com que a atuação docente alcance
os objetivos propostos se, historicamente, pesa sobre o professor
o estigma da desvalorização, impetrado pela “violência simbólica”
decorrente de um sem-número de causas, considerando ainda o desafio de superar o duplo arbitrário da ação pedagógica, já que “toda
ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário cultural”
(BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 20) e acentuado pela visão
segundo a qual a escola constitui um instrumento de reprodução do
modelo capitalista (BAUDELOT; ESTABLET, 1971, p. 298 apud
SAVIANI, 2007, p. 157); e ainda a carência na efetivação da identidade docente que, apesar de ser algo imprescindível, ainda parece
distante de muitos (PIMENTA, 2014). Diante dessas inquietações
e de outras não menos impactantes que a elas se ligam, é que refletiremos sobre os problemas, as perspectivas e os desafios na atuação
docente. Para isso, recorreremos não só aos autores supracitados,
mas a outros que já asseveraram sobre o assunto.
Algumas questões sobre a atuação docente
Para iniciar uma reflexão sobre a realidade atual da atuação docente, é
imperativo que façamos uma exposição sucinta de alguns problemas
que afligem, há algum tempo, o trabalho em sala de aula. Em primei290

ro lugar, tomemos como referência temporal a promulgação da LDB
em 1996 e, como lócus, parte da Amazônia Ocidental. Entretanto,
é importante afirmar que alguns problemas, antes gigantescos e que
dificilmente seriam minimizados, ou foram incorporados a outros ou
parecem não mais figurar entre aqueles que hoje nós, professores, julgamos potencialmente prejudiciais à atuação docente.
Num passado não tão distante, era comum reclamar da falta de
estrutura física nas escolas; das salas multisseriadas, dos baixos salários dos professores (não que hoje essas questões tenham sido plenamente resolvidas, mas pelo menos há alguns instrumentos legais
que asseguram uma progressiva melhora); da falta de recursos dos
mais diversos: da carteira ao giz, por exemplo; do número excessivo
de aulas por professor, agravado pela realidade de trabalhar com
várias disciplinas, essas às vezes sem ligação à área de formação do
professor; da carência de oportunidades de formação inicial e continuada; da ausência de políticas públicas sérias capazes de minimizar problemas pontuais e não fazer retrocessos. Essas dificuldades
certamente ainda teimam em continuar em muitos lugares, mas julgamos que ocorrem em menor intensidade como outrora, embora
muitos retrocessos tenham sido acentuados a partir do Golpe de
Estado de 2016, com a sucessão de antirreformas para a retirada de
direitos sociais historicamente conquistados pelos trabalhadores e
no campo do direito à educação. É certo que havia mais problemas.
Não os elencaremos aqui por considerar que os já mencionados nos
dão uma visão da situação da referida época.
Daquela realidade, ou melhor, das adversidades supracitadas, vale
ressaltar que elas tinham muito mais um caráter externo à atuação docente. Expliquemos melhor essa questão: se por um lado os
problemas dificultavam a ação em sala de aula, parece justo dizer
que por outro, quanto a ser professor, considerar-se ou sentir-se
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como tal, não tinham tanta influência. Estamos afirmando que as
dificuldades supracitadas certamente dificultaram e dificultam o
desempenho dos professores no cumprimento de suas atividades
docentes, mas parece que havia certo gosto em ensinar, que apesar das intempéries, às vezes cotidianas, havia uma dedicação extra
(uma identificação docente, talvez) consolidada no compromisso
com a profissão. A realidade hoje se mostra um tanto quanto diferente e essa suposta dedicação já não é tão perceptível. Com efeito,
é recorrente ouvirmos de professores, sobretudo os mais novos na
carreira, o desejo de mudar de profissão.
Até aqui expusemos duas questões: a primeira pautou-se nas dificuldades estruturais do espaço escolar e da sala de aula num espaço
de tempo, e a segunda pontuou os desafios da atuação docente que,
de certo modo, resumem preliminarmente a situação atual do professor em sala de aula. Agora passaremos a refletir sobre a atuação
docente à luz das dificuldades a serem suplantadas e os desafios
superados, a fim de que as perspectivas sejam alcançadas.
As dificuldades na atuação docente
Essa reflexão, em tom nostálgico, ao se referir à realidade de outrora,
parece indicar que não havia falta de dedicação ou professores desestimulados quanto à atuação docente; pelo contrário, é certo que
sempre houve os que, frente aos desafios, se deixam abater e, por
causa disso, não conseguem desempenhar a contento suas funções.
Quanto a isso não podemos generalizar. Nossa intenção é apenas
expor uma realidade não muito distante para entender, pelo menos
minimamente, as razões dos problemas que hoje se avolumam, mas
que ao mesmo tempo precisam ser mitigados, sob pena de agravar
ainda mais a situação da atuação docente, consequentemente da
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educação desenvolvida na Amazônia Ocidental. Exporemos essas
dificuldades, como dissemos acima, e as refletiremos à luz da violência simbólica (BOURDIEU, 2007), acentuada pelo estigma de a
escola ser entendida como um instrumento de reprodução do modelo capitalista (SAVIANI, 2007) e ainda pela malfadada construção da identidade docente que, de certa forma, constitui-se em um
devir (PIMENTA, 2014).
Ano após ano, a realidade em muitas escolas não muda. A questão
da dinamicidade quanto à chegada e saída de professores, às vezes
no ano letivo em curso, é fator que se configura como potencial problema para a atuação docente e para a relação deste com os demais
membros da escola. Em tese, na quase totalidade das unidades de
ensino, essa dinâmica quanto à chegada e saída dos profissionais docentes é uma dificuldade que, se não precariza a atuação docente, ao
menos desencadeia ou potencializa outros problemas. As mudanças
decorrem de muitos fatores: afastamentos de longo prazo, troca de
escolas, atuação em duas ou mais unidades de ensino, aposentadorias
etc. Os professores que chegam, geralmente com pouca experiência,
sentem-se “forçados” a seguir a “missão”, a “proposta”, ou seja, o “perfil”, não da escola apenas, mas dos professores com “mais experiência”
na profissão. Nos iniciantes, as aprendizagens da graduação ficam,
em tese, adormecidas, quando percebem que o que se estudou pouco
se assemelha ao que começam a pôr em prática, ou o que se estudou
parece não ter espaço no contexto escolar. Essa realidade pode ser
interpretada como exemplos de violência simbólica, pois o docente não consegue se desvencilhar, mesmo tendo consciência do fator
prejudicial dessa situação para seu desempenho em sala, passando a
conviver num grupo sob a disposição de uma subjugação, em uma relação passiva de submissão e dominação, com a cumplicidade desses
novos docentes. Bourdieu (2007, p. 153) afirma:
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Na realidade, o espaço social é um espaço multidimensional,
conjunto aberto de campos relativamente autônomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e as suas transformações, de modo mais ou menos firme e mais ou menos
direto ao campo da produção econômica: no interior de cada
um dos subespaços, os ocupantes das posições dominantes e os
ocupantes das posições dominadas estão ininterruptamente envolvidos em lutas de diferentes formas (sem, por isso, se constituírem necessariamente em grupos antagonistas). Mas, o mais
importante, do ponto de vista do problema da ruptura do círculo
da reprodução simbólica, está em que, na base das homologias
de posições no interior de cada campo diferente (e do que há de
invariante, e até mesmo de universal, na relação entre dominante
e dominado) se podem instaurar alianças mais ou menos duradouras e sempre com fundamento num mal-entendido mais ou
menos consciente (BOURDIEU, 2007, p. 153).

Esse fato presente, sobretudo nos iniciantes na docência, cria um
dilema: ou os ensinamentos teóricos e práticos da graduação estão
em desacordo com a realidade escolar, ou a realidade em que se
encontram é que precisa de ajustes. Se a segunda questão prevalece,
o professor logo tem outro problema e um grande desafio: agir conforme aprendeu e acredita ser a forma ideal ou aderir ao “sistema”
escolar vigente. Se optar por agir diferente, poderá ser gradualmente excluído do meio. Por outro lado, se aceitar o que se lhe impõe,
corre o risco de se tornar (e certamente se tornará) apenas mais um
no contexto escolar de ensino e aprendizagem, fadado a repetir modelos pré-estabelecidos e, por que não, estéreis. Sobre essa questão,
Libâneo (1992), fazendo referência às tendências pedagógicas na
prática escolar, expõe:
Uma boa parte dos professores, provavelmente a maioria, baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso comum, incorporadas quando de sua passagem pela escola
ou transmitidas pelos colegas mais velhos; entretanto, essa
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prática contém pressupostos teóricos implícitos. Por outro
lado, há professores interessados num trabalho docente mais
consequente, professores capazes de perceber o sentido mais
amplo de sua prática e de explicitar suas convicções. Inclusive
há aqueles que se apegam à última tendência da moda, sem
maiores cuidados em refletir se essa escolha trará, de fato, as
respostas que procuram (LIBÂNEO,1992, p. 19-20).

Além das dificuldades acima descritas, comumente ouvimos dos
professores, no espaço escolar, outras que também se configuram
como prejudiciais à atuação docente. Elas, de certo modo, revelam
as angústias pelas perspectivas minguadas e os desafios que precisam ser superados, mas não sabem como fazê-lo. Isso que aparece
arraigado nos discursos, mesmo que muitos docentes nem o percebam, são mais reflexos da violência simbólica imposta de inúmeras
formas. Citemos algumas que, a nosso ver, são as mais agressivas ao
professor e, consequentemente, na execução de seu trabalho, que
ocorrem porque:
Todo sistema de ensino institucionalizado deve as características específicas de sua estrutura e de seu funcionamento ao fato
de que lhe é preciso produzir e reproduzir, pelos meios próprios da instituição, as condições institucionais cuja existência
e persistência (auto reprodução da instituição) são necessários
tanto ao exercício de sua função própria de inculcação quanto à realização de sua função de reprodução de um arbitrário
cultural do qual ele não é o produtor (reprodução cultural) e
cuja reprodução contribui à reprodução das relações entre os
grupos ou as classes (reprodução social) (BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 64).

Assim, a primeira questão, relativa à profissão docente, trata de um
trabalho; e como tal, tem sua importância social – mas, diferentemente de outras, não conta com prestígio a que deveria ter direito.
A falta do prestígio do trabalho docente talvez decorra do signifi295

cado da escola para o modelo capitalista e para a classe dominante,
que a própria escola e a ação pedagógica reproduzem, em que o saber ganha um valor, não intelectual ou social apenas, mas um valor
de mercado, mensurado pela necessidade e importância do trabalho
no contexto mercadológico. Essa questão encontra respaldo nas palavras de Lyotard (1988), no livro ‘O Pós-Moderno’:
O antigo princípio segundo o qual a aquisição do saber é indissociável da formação (Bildung) do espírito, e mesmo da pessoa, cai
e cairá cada vez mais em desuso. Esta relação entre fornecedores
e usuários do conhecimento e o próprio conhecimento tende e
tenderá a assumir a forma que os produtores e consumidores de
mercadorias têm com estas últimas, ou seja, a forma valor. O saber é e será produzido para ser vendido, e ele é e será consumido
para ser valorizado numa nova produção: nos dois casos, para ser
trocado. Ele deixa de ser para si mesmo o próprio fim; perde seu
“valor de uso” (LYOTARD, 1988, p. 4-5).

Ainda insistindo nessa questão, o problema tende a se agravar quando a ideia de posse do saber está atrelada à lógica capitalista em que
Saviani (1994, p.161) afirma: “Se o saber é força produtiva, deve
ser propriedade privada da Burguesia”. Isso fica evidente quando
os recursos disponibilizados à educação são considerados gastos e
não investimentos. Se são gastos e não investimentos, a realidade
tende a ser cada vez mais cruel com o professor em dois aspectos:
primeiro revela a exploração de seu trabalho; segundo seu trabalho
adquire significado de reprodutor do modelo capitalista. Essa visão
encontra respaldo no entender de Saviani (1994) ao considerar o
trabalhador como o proprietário da força de trabalho que tem esta
força transformada em mercadoria pelo capitalista. Paradoxalmente
a essa visão, defendemos que a importância da profissão docente
deva decorrer do significado social do trabalho desempenhado e
não do seu valor de mercado.
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Outra questão que denota a violência simbólica é a invisibilidade
do resultado creditado ao trabalho docente. Como já mencionado,
é consenso que a escola tem papel imprescindível na formação integral do ser (mesmo que isso não se apresente com clareza na realidade), desenvolvendo as potencialidades mais diversas, entretanto
essa relevância não é transferida ao principal agente da formação no
espaço escolar, o professor. A importância do trabalho é depositada
apenas no resultado: formação acadêmica e desempenho dos educandos nas mais diversas formas avaliativas presentes na sociedade.
Quando há sucesso “desse ou daquele aluno” (ou de uma parcela
considerável de alunos) é a escola que é boa ou é o aluno que é bom,
de modo que, em qualquer escola, ele seria bom. Essa questão é
reforçada pela própria escola, quando, ano após ano, estampam-se
nas fachadas ou nos muros das escolas os nomes dos alunos que obtiveram êxito nos vestibulares ou nos exames, como o ENEM, se no
Ensino Médio; nos concursos ou na prova da OAB, se no Ensino
Superior, sem ao menos fazer referência ao trabalho docente. Não
fica explícita a figura do professor e a realização do seu trabalho no
êxito propagado.
Por ser a educação algo, como já mencionamos anteriormente,
presente de alguma forma na vida de todos, seria justo pensar que
a valorização do docente nesses casos fosse proeminente, mas não
é isso que se nota. Essa invisibilidade certamente provoca um sentimento de menosprezo, de desvalorização não só de si ou do seu
trabalho apenas, mas da profissão docente como um todo e coloca
em xeque a relevância social de seu trabalho. Nesse ambiente contraditório, em que não há reconhecimento de seu trabalho, mesmo
tendo certeza da importância deste para a sociedade, a construção
da identidade profissional fica prejudicada. Isso fica evidente ao
compreender que:
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A identidade profissional constrói-se pelo significado que cada
professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente
no seu cotidiano, com base em seus valores, em seu maodo de
situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido
que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 77).

Quanto à realidade supracitada, é imperativo afirmar que ela deve
ser urgentemente transformada: o professor precisa buscar meios
para superá-la, logo não deve aceitá-la como algo natural. Deve levantar bandeira em prol da significância do seu trabalho nas conquistas de outrem. Isso pode ser alcançado a partir do momento
em que o contexto externo escolar reconhecer isso; mas não o fará,
enquanto o professor não conseguir construir paulatinamente sua
identidade docente, sua independência profissional, porque:
A identidade não é um dado imutável. Nem externo que possa
ser adquirido. Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado. A profissão de professor, como as demais,
emerge em dado contexto e momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas sociedades, adquirindo
estatuto e legalidade (PIMENTA, 2014, p. 18).

É legítimo que a atuação docente sirva, além das mencionadas acima, ainda que paradoxalmente, para a transformação do professor
nos aspectos profissional e pessoal, e o contexto escolar precisa corroborar para isso. A esse respeito, Nóvoa (1992) assevera:
O desenvolvimento profissional, como eixo da formação docente, precisa articular-se, ao mesmo tempo, como o desenvolvimento pessoal e com o desenvolvimento organizacional.
O desenvolvimento pessoal diz respeito aos investimentos
pessoais dos professores em seu próprio processo de formação,
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por meio do trabalho crítico-reflexivo sobre sua práxis e da
reconstrução de sua identidade pessoal, resultando nos saberes
da experiência. O desenvolvimento organizacional refere-se às
formas de organização e de gestão da escola como um todo,
especialmente aquelas referentes ao trabalho coletivo. A articulação desses três níveis de formação docente resulta na importância das decisões que ocorrem no âmbito da escola, dos
projetos de trabalho compartilhados. (NÓVOA, 1992 apud
LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSHI, 2012, p. 504).

Mais uma vez o termo identidade aparece. Na citação do autor, da
reflexão do trabalho docente resulta a identidade pessoal. Assim o
professor deve considerar que seu crescimento profissional está arraigado no crescimento pessoal, de modo que investir em formação e
refletir sobre a prática docente cotidiana são aspectos condicionantes
ao alcance da autonomia pessoal e profissional.
Sobre a questão da identidade docente, é justo que lancemos alguma luz sobre o seu significado. Defendemos a tese que é apropriada,
junto ao termo identidade, usarmos também o termo identificação.
É mais propício usarmos os dois termos quando nos referirmos à
profissão docente, uma vez que o termo identidade denota um caráter muito mais pessoal e, portanto, talvez não consiga traduzir plenamente toda dimensão que configura (ou que deve configurar) o
profissional da docência. Nessa ótica, é imperativo pensar na consolidação das questões que permitam ao professor uma identificação
com a profissão e com todas as nuances que a envolvem. Se identificado com a profissão, paulatinamente construirá sua identidade
docente. Com suas características exclusivas, como nome, sexo, idade, cor da pele, crenças, já se constitui como pessoa, entretanto ser
professor é um processo a ser construído.
Quando em sua formação inicial ou depois dela, é necessário ao
professor identificar-se com a profissão, com o contexto escolar e
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com os demais profissionais da educação, mas não ser igual a eles.
Pensamos que havendo uma identificação com a docência e com
todos os aspectos que a elas se ligam, poderá o professor alcançar a
tão propagada identidade docente, ou seja, sua emancipação profissional. Quando Pimenta (2014) discorre sobre a formação docente
na tendência reflexiva, citando o constante processo de transformação cultural, de valores, de interesses e necessidades dos alunos,
crianças e jovens, acena para como se deve trabalhar o conhecimento sob a ótica da permanente formação:
A formação de professores na tendência reflexiva se configura
como uma política de valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das instituições escolares, uma
vez que supõe condições de trabalho propiciadoras da formação
como contínua dos professores, no local de trabalho, em redes
de auto formação, e em parceria com outras instituições de formação. Isso porque trabalhar o conhecimento na dinâmica da
sociedade multimídia, da globalização, da multiculturalidade,
das transformações dos mercados produtivos, na formação dos
alunos, crianças e jovens, também eles em constante processo de
transformação cultural, de valores, de interesses e necessidades,
requer permanente formação, entendida como ressignificação
identitária dos professores (PIMENTA, 2014, p. 31).

Dessa forma, a autora se refere não só à questão de identificação,
mas também à questão de identidade. Isso porque o professor precisa identificar-se com a docência, entendê-la como profissão, não
melhor ou pior que as demais, mas uma profissão com relevância
social a ponto de defendê-la e contribuir, com seus pares e com os
defensores da profissão docente, para a valorização desta no contexto atual. Se pensarmos apenas em construir identidades, o que
no nosso entender não há razão de ser, estamos corroborando ainda
mais para a fragmentação da profissão e não para seu fortalecimen300

to. Enfim, para consolidar a atuação docente, de modo que o professor possa dirimir as adversidades presentes, superar os desafios e
concretizar as perspectivas, é imprescindível pensarmos a identificação e a identidade docentes como indissociáveis.
O que dizem os professores:
dificuldades, perspectivas e desafios da sala de aula
Com vistas a corroborar nossas afirmações (ou refutá-las) sobre a
realidade da atuação docente quanto à formação, à consolidação da
identidade profissional, à violência simbólica ainda perceptível e à
precarização do trabalho docente, tudo isso aliado às dificuldades,
às perspectivas e aos desafios mais evidentes, fizemos uma pesquisa
junto a professores da Amazônia Ocidental, mais especificamente
no estado de Rondônia. A pesquisa se fundamentou em responder
um questionário com questões que versavam sobre o objeto deste
artigo, ou seja, a atuação docente. Nossa intenção foi averiguar a
realidade percebida pelos professores no tocante às dificuldades encontradas em sala de aula, como também identificar as perspectivas
e os desafios atuais da docência.
O questionário foi composto por 07 (sete) questões. As 03 (três)
primeiras, de caráter meramente informativo, possibilitam ao entrevistado informar o gênero, tempo na docência e em que nível de
ensino atua; as demais perguntas conduzem o entrevistado a apontar, dentre algumas opções, as causas que o levaram a ser professor
e o nível atual de sua satisfação; em seguida abrem espaço para
que aponte as dificuldades que mais afetam o trabalho em sala de
aula; e, para finalizar, o professor é convidado a responder sobre as
perspectivas como docente. O questionário foi distribuído a muitos professores e quarenta e sete deles devolveram-no respondido.
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Como a pesquisa engloba a Amazônia Ocidental, especificamente
no estado de Rondônia, as informações foram colhidas em tempo e
espaço distintos, não havendo interferência de nossa parte, tampouco um docente influenciou outro nas respostas dadas. Isso referenda
a conclusão abaixo exposta, uma vez que ela resume a realidade
docente - não de uma unidade escolar, ou de um município, ou
de docentes que se conhecem ou que atuam num mesmo nível de
ensino. Essa heterogeneidade dos participantes da pesquisa ratifica
que os problemas na região não são pontuais e estendem-se pelo
contexto educacional investigado.
A pesquisa contemplou professores de todos os níveis de ensino,
com predominância, ainda que pequena, daqueles que atuam nas
séries iniciais do Ensino Fundamental. Quanto ao tempo na docência, boa parte dos entrevistados, 47%, afirmou ser professor há
mais de 15 (quinze) anos, enquanto que 31% disseram estar entre
4 (quatro) a 7 (sete) anos em sala; 14% informaram não ter saído
do Estágio Probatório, ou seja, não venceram os três primeiros anos
iniciais; e apenas 8% disseram ainda estar no primeiro ano em sala
de aula. Pelas respostas dadas, confirmou-se algo que já é sabido:
que a maioria dos professores que atua nas séries iniciais é do sexo
feminino. Informar esses dados é importante, visto que a percepção
das dificuldades, o nível de satisfação, as perspectivas podem ir se
alterando à proporção que passam os anos na docência, logo é imperativo não menosprezá-los.
Outra informação bastante pertinente detectada nas respostas é
que parte considerável dos entrevistados iniciou na docência tão logo
foi promulgada a nova LDB pela Lei 9.394/96. Isso significa que
as respostas devem evidenciar as questões já expressas neste artigo
e mostrar uma realidade bastante atual da educação no que tange às
dificuldades, às perspectivas e aos desafios na atuação docente.
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Algumas respostas ratificaram uma situação presente na atuação
docente e as causas que levaram os professores entrevistados a ingressar na educação, atuando como docentes e o nível de satisfação
de cada um. Ao serem questionados sobre “o porquê” ou “os porquês” de estarem na docência, 31% alegaram se tratar de um sonho
pessoal, enquanto que 24% disseram que era a forma de conseguir
emprego mais rápido. Um dado que chama a atenção é o fato de o
salário ser a causa para 16% dos entrevistados. Chama-nos atenção
porque se tornou lugar-comum dizer que o professor ganha mal,
mas mesmo assim parte considerável dos entrevistados credita ao
salário a razão primeira por serem professores. Esse fato, embora
não haja no questionário perguntas que confirmem isso, evidencia
duas questões: que parte dos que são professores originam-se de
famílias com baixo poder aquisitivo e que, não fossem professores, seriam funcionários da iniciativa privada ou servidores públicos
com rendimentos inferiores aos pagos aos profissionais docentes ou ainda trabalhadores domésticos. Ainda no tocante à tese acima
exposta, outro dado que ajuda a confirmá-la é o fato de 16% declararem ser desejo da família a causa de estarem na educação. Esse
desejo da família pode decorrer da necessidade coletiva de conseguir, de forma mais rápida e “fácil”, os rendimentos oriundos da
profissão. Contrariando o senso comum, segundo o qual se acredita
que muitos não seriam professores se tivessem outras opções, apenas 2% disseram estar na docência porque não tiveram outra opção.
Outros 2% revelaram não saber por que são professores: “sei lá, foi
o único trabalho que apareceu e aqui estou”, disse um deles.
Confrontando as informações sobre as causas que o levaram à
carreira docente com o nível de satisfação em ser professor, as contradições saltam aos olhos, pois, ao mesmo tempo que 31% atribuíram a escolha a um sonho pessoal, 52% disseram que já pensaram
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em mudar de profissão, enquanto que apenas 24% afirmaram querer
continuar na educação, porque o trabalho os satisfaz. Percebamos
que a diferença entre os que disseram ter satisfação no trabalho que
realizam em relação ao sonho pessoal dos 31% é de 7 (sete) pontos percentuais, já entre os que desejavam ser professores e os que
querem deixar a profissão, a diferença ascende para 21 (vinte e um)
pontos percentuais. O número dos que querem deixar a docência,
somado aos que não se sentem satisfeitos, mesmo sendo inicialmente sonho pessoal, totaliza 28%, um número preocupante - uma
vez que é quase um terço que quer deixar a sala de aula ou que não
encontra satisfação na docência.
Essa conclusão a que chegamos pode ser pelo menos minimamente explicada pelas respostas dadas pelos entrevistados quando
foram convidados a elencar as dificuldades mais agudas da atuação
docente. Quanto às dificuldades que mais atrapalham a ação em
sala de aula, destacaram a desvalorização profissional. Equivale a
dizer que a desvalorização tão citada pelos professores pesquisados é resultado de inúmeras situações problemáticas, dentre muitas outras, destacam-se os baixos salários pagos, o desinteresse e a
indisciplina dos alunos, acentuados pela falta de apoio dos pais em
contribuir com o professor e percebida pela ínfima participação da
família na vida escolar dos filhos.
Outros elementos que contribuem para entendermos a insatisfação docente são as respostas sobre a falta de perspectivas positivas e
dificuldade em construir a identidade profissional. Grande número dos entrevistados revelou não vislumbrar perspectivas positivas,
tampouco se identificar com a sala de aula, logo não conseguem
construir uma identificação com a profissão. É fato que se alguém
não possui identificação com uma determinada profissão, pouco ou
nada contribuirá com a melhoria da carreira dessa profissão. Mes304

mo estando nela, não se interessará em executá-la com eficiência
nem discutirá alternativas a fim de minimizar os problemas a ela
inerentes. Essa realidade se contrapõe ao que diz Pimenta (2014,
p.19) sobre qual deve ser a postura do professor quando afirma que
“é na leitura crítica da profissão diante das realidades sociais que se
buscam os referenciais para modificá-la”. Urge, portanto, considerar
essas questões como sérias e prejudiciais à Educação. É preciso que
ou nas unidades escolares, ou nos cursos de formação de professores, ou, ainda, na implantação de políticas públicas com vistas a
promover meios que possibilitem ao professor conceber, individual
e coletivamente, perspectivas positivas em sua profissão, com isso as
questões de identidade e identificação com a docência encontrarão
terreno para serem construídas.
Quisemos saber também se a estrutura física da unidade escolar,
o apoio pedagógico e os recursos didático-pedagógicos, imprescindíveis em sala de aula, poderiam figurar entre os problemas que
dificultavam a atuação docente. Alegaram que não. Foi mencionado
que esses pontos sempre estavam em pauta como dificuldades que
precisavam ser corrigidas, mas que atualmente as unidades escolares onde atuam dispõem de boa estrutura física, profissionais para
auxiliá-los e recursos dos mais diversos. Essa realidade corrobora
com o que dissemos na introdução deste trabalho.
Os entrevistados, após exporem as dificuldades, tiveram também
a oportunidade de falar das perspectivas quanto ao trabalho realizado em sala de aula. Dentre as respostas, mesmo entre aqueles que
manifestaram interesse em sair da docência, percebe-se uma crença
no poder transformador da educação. Disseram acreditar na educação como promotora de transformação social e consideram que
o trabalho em sala contribui para que os alunos alcancem ascensão
pessoal e social. Quando questionados se o trabalho em sala con305

tribui com a melhoria da comunidade e se a realidade da educação
vai mudar em decorrência do trabalho docente, apenas a metade
respondeu que sim e revelou considerar que com o trabalho docente
a realidade da comunidade e dos alunos pode se transformar para
melhor. Essa perspectiva se confirma se levarmos em conta o que
escreveram os entrevistados, quando oportunizados a se expressar
sobre o que é ser professor. “Ser professor é perpetuar e transferir
algo que vai além do conhecimento. Não podemos mudar o mundo,
mas podemos melhorá-lo”, respondeu um professor. Outro afirmou
que “ser professor é muito mais que ensinar ou transferir conhecimento, é formar pequenas crianças em cidadãos capazes de transformar o meio em que vive (sic)”.
Dois depoimentos nos chamaram a atenção: em um deles, uma
professora das séries iniciais, no seu primeiro ano na docência, escreveu que ser professor é ter a “oportunidade de contribuir para a
transformação e melhoria da sociedade”. O outro foi dado também
por uma professora, mas que está há mais de 15 anos na docência
e atua no Ensino Superior. Ela diz que ser professor “é aquela pessoa capaz de estar além do seu tempo cronológico, ser visionário e
utópico o suficiente para ultrapassar os paradigmas vigentes”. Essa
realidade encontra respaldo no que afirma Alves (1996) ao expor
como deve ser a formação e a atuação do futuro professor:
Julgamos indispensável que, durante seu preparo, o futuro professor se capacite para, em sua prática docente, compreender o
universo cultural do aluno, a fim de que, juntos, a partir do que
conhecem, venham a se debruçar sobre os desafios que o mundo lhes apresenta, procurando respondê-los e, nesse esforço,
produzam novos saberes (ALVES, 1996, p. 40).

Paradoxalmente ao que diz a autora, sabemos que há na educação, como comprovaram os dados acima, muitos que pensam ou já
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pensaram em mudar de profissão ou que não encontram satisfação
na profissão docente, mas não se pode acreditar que seja só isso.
Os comentários dos entrevistados sugerem que há sim aqueles que,
mesmo com as adversidades, atribuem ao “ser professor” uma dimensão social cujos objetivos sinalizam para não só para a melhoria
da sociedade, mas também na quebra de paradigmas.
Essa concepção de “ser professor”, exposta pelas professoras, precisa ser propagada, precisa ser tema recorrente nas discussões diversas ocorridas no seio das escolas, nas reuniões pedagógicas, nos
cursos de formação continuada, nos cursos de formação de professores, ou seja, deve sempre estar em pauta pelo bem da educação e
por tudo o que ela representa.
Considerações Finais
Os resultados podem ser interpretados sob dois aspectos. O primeiro
revela que os problemas da educação atingem sobretudo os professores e os tornam tão vulneráveis a ponto de quererem deixar a docência. Estes são exemplos claros de violência simbólica. O outro aspecto
mostra que, mesmo com as adversidades mais intensas, alguns conseguem atingir um nível de satisfação e, com isso, projetam perspectivas
pelo trabalho docente capazes de mitigar as dificuldades cotidianas.
Pelas respostas dadas e pelo que escreveram esses professores, consciente ou inconscientemente, fazem parte do grupo daqueles que
não se importam se a escola é instrumento de reprodução do modelo
capitalista. À parte disso, consideram-na como promotora dos conhecimentos científicos tão necessários à vida na sociedade atual e
como meio capaz de transformação social. Consequentemente, com
essa postura, é certo haver maior identificação com a profissão que
realizam na instituição escolar a que pertencem.
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Enfim, é necessário que todos os que estão diretamente ligados à
educação e também aqueles que de algum modo com ela estejam envolvidos, promovam-na com criticidade. Que a ação do professor em
sala de aula seja condicionada por reflexões e atitudes que mitiguem
as adversidades impostas pela violência simbólica e acentuadas pela
precarização tão recorrente no meio educacional. É preciso lutar por
mudanças em prol da coletividade; reforçando sua identificação com
o trabalho que executa para, enfim, autossustentar-se como ser histórico, sabedor que suas ações podem influenciar as futuras gerações.
Vale ressaltar também que é imperativo ao professor ser autor de sua
profissão e não um voluntário reprodutor de ideias pré-estabelecidas,
mas um sujeito capaz de construir, promover e decidir suas ações.
Ansiamos por um mundo em que as semelhanças e diferenças com
o outro não sejam critérios, mas possibilidades para que todos vivam
sob a premissa da democracia, tendo plena consciência disso e não
sob os estigmas das imposições, divisões e todo tipo de violência que
ora esta realidade apresenta. O que seria da educação se nós, os que a
promovem no bojo da escola cotidianamente, não acreditássemos no
imponderável, no utópico, no impossível? Enfim, é preciso refazer a
escola, sem resquícios de violência simbólica ou de precarização do
que quer que seja potencialmente prejudicial à Educação.
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O FIO DA HISTÓRIA:
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
EM OURO PRETO DO OESTE/RO
Ivone Goulart Lopes
Miriam Alves dos Santos
Priscila Alves Vieira
Walter Claudino da Silva Júnior

Amanhã, novos caminhos serão abertos. Amanhã,
quando os Educadores construírem a estrada larga,
duplicada, de fácil acesso, asfaltada com risos e
lágrimas, saberemos que foi rastreada ontem e
hoje, rasgada na floresta de obstáculos e conflitos,
que é o caminho da educação
(SÁ, 2001, p. 3)

Introdução
A temática que se apresenta faz parte de algumas das reflexões
que estamos desenvolvendo no Grupo de Estudo e Pesquisa em
História da Educação e Memória, Ouro Preto do Oeste/RO
(GEPHEM-OPO), ligado à Faculdade UNEOURO. Analisa a
formação de professores no período de 1970-1982, no município
de Ouro Preto do Oeste/RO, quando a maioria dos professores
eram leigos e as escolas estavam sob os cuidados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Experiências
pedagógicas pioneiras de formação de professores na cidade que
beneficiaram grandemente a região, que não podem ser esquecidas
são o Logos I e II, Projeto Fênix, PROFORMAÇÃO. Em seguida
vemos a criação do Curso de Magistério na Escola Estadual “28 de
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Novembro” (1983-1988), passando a funcionar, de 1989 a 2001, na
Escola Estadual Joaquim de Lima Avelino.
Buscando compreender o projeto educativo destes cursos de magistério, fomos em busca das seguintes fontes: documentos escolares sob os cuidados da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte (SEMECE) e Coordenação Regional de Educação (CRE);
antigos professores; levantamento bibliográfico; pesquisa no INCRA
e nas Leis do Executivo Municipal que caracterizam um acervo importante do ponto de vista da história da educação regional.
Verifica-se que a profissionalização do magistério significou a
conformação progressiva de um corpus de conhecimentos relacionados ao ofício docente, transmitidos no interior das escolas. Nosso
objetivo é compreender como estes cursos traduziram, mediante
suas práticas, seus métodos de ensino, sua ambiência, o movimento
de modernização escolar da época; perceber as formas de socialização escolar que compõem a identidade dos discentes que impregnava a configuração social, a experiência profissional. Apoiamo-nos
na abordagem de François Dubet (2002) sobre as profissões que se
remetem ao trabalho sobre o outro, que parte do pressuposto de que
o trabalho no e sobre o outro nas suas origens, foi concebido como
um programa institucional. Recorremos a Claude Dubar (1997)
para pensar sobre o processo de profissionalização, entendido como
um processo de socialização, que se desenvolve ao longo de toda a
trajetória profissional do indivíduo. Trata-se de uma pesquisa sócio-histórica, documental de formação de professores, na perspectiva de Nóvoa (1991), e utilizamos como recurso também a memória
oral - que é um importante recurso na reconstrução da história.
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Os professores nas escolas multisseriadas,
PIC Ouro Preto do Oeste
Olhamos para as escolas como um lugar de memória e de pesquisa,
ressaltando a importância da história institucional dos estabelecimentos de ensino do município e da atuação dos professores, sua
formação e profissionalização.
No início da implantação do Projeto Integrado de Colonização
Ouro Preto, ou simplesmente PIC-Ouro Preto, os professores, na
sua grande maioria, não tinham formação adequada, sendo que muitos quase não tinham instrução. É importante localizar, no tempo e
no espaço, a trajetória da formação de professores nesta localidade,
colocando em pauta a gênese da educação nos municípios interioranos, frutos de assentamentos rurais e agrovilas. Sua trajetória, ao
confundir-se com a história do município, permite que parcela de
sua existência seja compreendida a partir da concepção pedagógica
que as próprias instituições estaduais e municipais impunham a essa
modalidade de ensino.
Nesse sentido, investigamos a história do ensino primário nas escolas rurais e urbanas que durante o período de 1970-2013 são 198
instituições com documentação comprobatória. Mais de dois terços
já encerraram suas atividades. Fizemos o levantamento de 609 professores através de coleta dos nomes em Atas de resultados finais e
documentos pessoais de alunos encontrados nas pastas das escolas
no arquivo da SEMECE.
Nas décadas de 1970 e 1980 há um grande contingente de escolas multisseriadas, uma vez que se busca atender as populações do
campo historicamente à margem da educação, regiões pouco povoadas e mais afastadas e um número reduzido de alunos por região/
escola/turma. Estas escolinhas foram uma forma de atendimento
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diante de uma necessidade, criadas a cada 6 km de distância nas
linhas que eram abertas na demarcação das terras.
Os pais exigiam do INCRA que ofertasse educação a seus filhos,
mas como não havia professores qualificados, o INCRA suscitava da
própria comunidade uma pessoa que fosse alfabetizada e que pudesse
desenvolver esta tarefa de alfabetizar as crianças e adolescentes.
Realizamos 50 entrevistas com professores das escolas rurais deste início da colonização, todos eles nos disseram que começaram
sem preparação, só com a boa vontade de ensinar e a necessidade
da comunidade onde estavam, pois havia um grande número de
crianças e adolescentes analfabetos.
Os próprios pais é que providenciavam as escolinhas de pau a pique, cobertas de palhas e com bancos de tábuas. Com o tempo, o
INCRA construía um estabelecimento de madeira, geralmente um
ou dois cômodos, providenciava carteiras, quadro negro, panelas e
caldeirões para o feitio da merenda. Quanto aos materiais utilizados
pelos docentes para o desenvolvimento da prática pedagógica, muitos dos professores que foram entrevistados disseram que o material
pedagógico era parco e eles elaboravam as atividades para seus alunos
com poucos recursos e contavam também com o apoio do pessoal do
INCRA que subsidiava com alguns materiais para uso dos alunos.
Nas entrevistas com os professores, eles indicaram muitas questões, das quais citamos três: primeiro, a infraestrutura da escola,
muitas vezes inadequada, restringia o trabalho pedagógico; segundo, a presença dos pais no dia a dia da escola era constante; e terceiro, não havia problema de disciplina.
O que nos chamou a atenção em relação aos professores entrevistados, - no início da carreira todos eram leigos, não tinham formação profissional -, é que todos eles, após alguns anos, concluíram
suas graduações e muitos fizeram também pós-graduação em dife314

rentes áreas, se profissionalizaram com muita dificuldade e muita
luta, andando a pé, de bicicleta, a cavalo, de carroça para chegar a
Ouro Preto do Oeste e estudar.
Projetos Logos I e II, Projeto Fênix e PROFORMAÇÃO
Quando perguntamos aos professores entrevistados se havia Formação Continuada para eles, nos disseram que sim. Todos os bimestres os educadores participavam de reuniões pedagógicas, nas
quais os técnicos da Secretaria reuniam em uma escola na zona
rural e trabalhavam todas as metodologias para o bom desenvolvimento da prática pedagógica dos profissionais envolvidos. Alguns
encontros aconteciam com até uma semana de duração e todos os
materiais eram reproduzidos e repassado aos professores.
Em Ouro Preto do Oeste/RO tem-se conhecimento de três projetos em nível de formação de professores, que precederam o programa PROFORMAÇÃO (Programa de Formação de Professores
em Exercício/Leigos): o Projeto Logos I, Projeto Logos II e o Projeto Fênix. Nörnberg (2004, p. 3) comenta que os Projetos Logos
I e II foram modelos trazidos do Estado do Paraná na década de
1970. Logos I correspondia ao Ensino Fundamental e Logos II
correspondia ao Ensino Médio - Habilitação em Magistério. Já o
Projeto Fênix - Curso de Suplência profissionalizante em nível de
2° Grau - Habilitação em Magistério, que contemplava também o
Ensino Fundamental, data da década de 1990. Ambos eram desenvolvidos pelo CES - Centro de Estudos Supletivos, e NACES
- Núcleos Avançados dos Centros de Estudos Supletivos.
Em Ouro Preto do Oeste, encontramos as Atas de resultados finais do Logos II no CEEJA Professor Antônio Almeida. Na documentação preservada consta o início em 1985, com 85 inscritos.
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Nos anos de 1986 a 1989 não há registros. Em 1990 (18), 1991
(16), 1992 (85), 1993 (19) e em 1994 somente 5 professores concluíram o curso, perfazendo um total de 228 professores – através
desta documentação. O encerramento desta modalidade formativa aconteceu no dia 31 de janeiro de 1994, com base na Portaria
1.000/GAB/SEDUC de 8.6.1993.
O Projeto Fênix teve início em Ouro Preto do Oeste no ano de
1996 e encerrou suas atividades em 1999. O nível I correspondia ao
Ensino Fundamental, o II ao Ensino Médio e o III aos fundamentos didáticos e pedagógicos. Somente o III tem registro no CEEJA
Professor Antônio Almeida. Em 1998 foram 106 concluintes. Nas
duas modalidades formativas, se constata muita desistência, provavelmente devido à distância e falta de transporte.
Conforme os quatro livros de registro de diplomas encontrados
no CEEJA Professor Antônio Almeida, na cidade de Ouro Preto
do Oeste, 261 professores concluíram o Fênix III. As disciplinas
ofertadas eram Psicologia Educacional, Sociologia Educacional,
Filosofia e História da Educação, Estrutura e Funcionamento de 1º
Grau, Didática Geral, Didática de Português, Didática da Matemática, Didática dos Estudos Sociais, Didática das Ciências, Didática
da Educação Física, Didática da Educação Artística, Informações
Pedagógicas, Alfabetização, Prática de Ensino, Educação Artística,
Recreação e Jogos, Estágio supervisionado e não supervisionado.
O Logos II trabalhava com sistema modular, semipresencial, tinha um plano de atividades diversificado e flexível, no qual o aluno
estabelecia seu próprio ritmo de aprendizagem, sendo que os encontros com o orientador de ensino eram mensais, quando aconteciam também as aplicações de testes. Era oferecido pela Rede
Estadual, e tinha a participação dos profissionais municipais, mas
foi uma grande oportunidade dada aos profissionais que moravam
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a até 120 km de distância e não tinham a oportunidade de complementar os seus estudos no modo presencial.
O PROFORMAÇÃO é mais uma experiência de qualificação
do professor, ofertando-lhe uma titulação. Usando método modular, nasce de uma necessidade política-educacional de habilitar os
professores leigos em exercício nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com a criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental) pelos Estados e Municípios, possibilitou-se financeiramente a habilitação destes professores, exigida pela Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96. Em 2000,
o PROFORMAÇÃO atingiu o Estado de Rondônia, a cidade de
Ouro Preto do Oeste e seus professores.
O PROFORMAÇÃO era organizado em quatro módulos com
duração de três mil e duzentas horas (3.200), distribuídas em quatro semestres e dezenove semanas. Cada módulo era subdividido
em oito unidades, sendo trabalhada uma unidade por quinzena.
Cada módulo compreendia duas fases: presencial e à distância,
abrangendo atividades de estudo apoiadas em material didático autoinstrucional e prática pedagógica orientada de modo que o professor cursista trabalhasse os conteúdos do curso na perspectiva de
suas atividades docentes. Ocorria ainda o que se poderia chamar
de Fase Semipresencial, que pelo PROFORMAÇÃO era denominada de Reuniões de Sábado. Aconteciam quinzenalmente. A
meta do Programa era equilibrar as diferenças regionais em termos “qualitativos” que, para o PROFORMAÇÃO, segundo o Guia
Geral, requeria “utilização de uma sistemática envolvendo material
impresso e fitas de vídeo [...]” (CUNHA, 2000, p.15).
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Cursos de Magistério nas escolas 28 de Novembro
e Joaquim de Lima Avelino
Continuando a trajetória da formação de professores neste município, impõe-se uma retrospectiva histórica, desde o surgimento da
primeira Escola de Magistério na escola “28 de Novembro” (19831988), passando para a Escola Joaquim de Lima Avelino, que ofertou
o curso Magistério entre os anos 1989-2001, dando sequência na
formação de professores na região, bem como a formação nos cursos
de Logus II e outras modalidades ofertadas por faculdades de várias
localidades através de módulos, até chegar a Faculdade UNEOURO
que oferta o curso de Pedagogia e formou a primeira turma em 2015.
A história da formação de professores no Brasil demonstra que os
cursos profissionalizantes - habilitação em Magistério - tiveram um
papel fundamental na formação de recursos humanos habilitados
para atuação nas séries iniciais do primeiro grau, atual Ensino Fundamental. Foram os cursos denominados “Normal” até os anos 60;
de “Magistério”, a partir dos anos 70; e de “Normal”, novamente,
após 1996, que possibilitaram a passagem do ensino realizado por
leigos para o ensino assumido por profissionais qualificados para o
exercício desta importante função (PIMENTA, 1997).
Os cursos de Magistério contribuíram para melhoria dos procedimentos pedagógicos nas escolas e imprimiram um caráter científico e profissional. Pouco a pouco, a atividade de ensinar crianças
foi sendo percebida como uma atividade complexa, que necessitava
de profissionais capazes de dominar as teorias pedagógicas e metodológicas, além dos conhecimentos científicos de cada disciplina
curricular da pré-escola até a 4ª série.
O curso de magistério na escola “28 de Novembro” funcionou somente à noite, durante o período de 1983-1988. Teve 15 turmas de
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1º ano, 7 turmas de 2º ano e 5 turmas de 3º ano. Formou 5 turmas,
um total de 182 novos professores, conforme o Livro de Atas de resultado final. Houve reprovação de 65 educandos, a maioria alunos
da 1ª série do curso de magistério, somente um aluno na terceira
série. O que nos chamou a atenção foram os desistentes. Num universo de 1.131 matriculados, houve evasão de 268 e 39 transferidos.
Na Escola Joaquim de Lima Avelino, o Curso de Magistério foi
de mais longa duração: 1989 a 2001, portanto 13 anos consecutivos.
Funcionou no período vespertino e noturno. Foram 25 turmas de
3º ano. Num universo de 3.587 alunos matriculados houve evasão de 556, reprovação de 194 educandos e 200 foram transferidos.
Um total de 920 novos professores, conforme o Livro de Atas de
resultado final.
Os currículos dos cursos de Magistério seguiam o previsto pelas
Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 5.692 de 1971 e a
9.293 de 1996. A regra geral para a formação do professor, ditada pelo
artigo 30 da Lei 5.692/71, evidencia a existência de dois esquemas:
o primeiro, correspondente à formação dada por cursos regulares e, o
segundo, correlato à formação regular acrescida de estudos adicionais.
O Magistério ofertava formação de nível 2º grau, destinada a formar
o professor polivalente das quatro primeiras séries do 1º grau.
A formação docente, profissionalização-socialização
A gênese da profissão docente é anterior à estatização da escola,
pois, desde o século XVI, vários grupos sociais, leigos e religiosos, consagram cada vez mais tempo e energia à atividade docente
(NÓVOA, 1991, p. 118).

Do ponto de vista da temática “formação docente”, Lopes (2013,
p. 28) coloca que Dubet, em seu livro El declive de la institución
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(2002), traz como tema central o trabalho realizado no/sobre o
outro, entendido dentro de uma transmissão de hábitos, costumes,
valores e formas de ação e disposições adquiridas pelo processo de
socialização. Para ele, o programa institucional da modernidade seria a tentativa de combinar socialização dos indivíduos e formação
de um sujeito em torno de valores universais, para articular a sua
integração social e sistêmica na sociedade.
A categoria de trabalho sobre o outro não só nos parece explicativa
de certas especificidades da profissão docente, como é sugestiva a diferenciação que Dubet estabelece entre os professores primários (instituteurs) e os professores secundários (professeurs). Sob o influxo do
ideário da Escola Nova, que trouxe a criança para o centro da escola
primária, os professores desse nível passaram a se constituir em especialistas da infância, da psicologia e da didática e o que identifica esse
professor é o cuidado com a criança (MENDONÇA, 2012, p. 14).
Jean Claude Dubar (1997), na sua abordagem sociológica sobre
o processo de profissionalização, entendido como um processo de
socialização que se desenvolve ao longo de toda a trajetória profissional do indivíduo, tem como ponto central a articulação entre
dois processos identitários heterogêneos. Lopes (2013, p. 34) comenta que o primeiro, que diz respeito à atribuição de identidade
pelas instituições e pelos agentes diretamente em interação com o
indivíduo, só pode ser analisado dentro dos sistemas de ação nos
quais o indivíduo está inserido e resulta de relações de força entre
os atores envolvidos e da legitimidade das categorias utilizadas, que
são impostas coletivamente e que levam a formas variáveis de etiquetagem. O outro processo refere-se à incorporação da identidade
pelos próprios indivíduos, e só pode ser analisado considerando-se
as trajetórias sociais por meio das quais os indivíduos constroem
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identidades para si. Nesse caso, a legitimidade irá depender daquilo
que tem subjetivamente importância para o indivíduo.
A construção das identidades para Dubar (1997, p. 118) se faz,
portanto, na articulação entre os sistemas de ação que propõem
identidades virtuais e as trajetórias vividas pelos sujeitos, por meio
e no seio das quais se formam as identidades reais, em um processo
constante de negociação que se realiza dentro de um determinado
campo de possibilidades. Para esse autor, tanto as esferas do trabalho e do emprego, quanto a da formação constituem domínios
pertinentes das identificações sociais dos indivíduos, sempre pensadas como configurações relativamente estáveis, mas igualmente
evolutivas. Essa análise é muito sugestiva para pensar o caso dos
professores dos cursos de magistério, ou seja, a relação entre biografia e identidade profissional e, igualmente, a relação intergeracional.
Os cursos de magistério das escolas “28 de Novembro” e “Joaquim
de Lima Avelino” passam, então, a ser interpretados não apenas segundo seus condicionantes externos - as relações dessa modalidade
de ensino com as políticas educacionais, por exemplo - mas, fundamentalmente, segundo as maneiras pelas quais seus docentes e
discentes se relacionam no interior desse espaço social. Assim, as
identidades, fruto dos processos de socialização, são “o resultado
simultaneamente estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e estrutural, dos diversos processos de
socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e definem
as instituições” (DUBAR, 1997, p. 115).
Identificamos como esses professores foram constituindo uma
cultura docente específica desse segmento da categoria, objetivada nas suas práticas e transmitida de geração a geração através da
memória da corporação. Partimos do pressuposto de que esses pro-
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fessores construíram historicamente uma identidade profissional
distinta, com implicações tanto na dimensão deontológica (referida
a valores), quanto na dimensão epistemológica (da relação com o
saber) da profissão, constituindo uma cultura docente (ou culturas)
diferenciada. Essas duas dimensões interferem nas práticas desenvolvidas por esses professores no que se refere ao seu trabalho especificamente docente.
A organização escolar, como expressão e ao mesmo tempo produtora da cultura escolar, deve ser compreendida como um conjunto de normas e práticas produzidas historicamente por sujeitos
e grupos determinados com finalidades específicas, que estão relacionadas à definição dos saberes a serem ensinados, das condutas a
serem modificadas e de todo um processo não só de transmissão de
saberes, mas de modificação do habitus pedagógico. Modificar o habitus é um ato de (re)criação e trabalho de produzir novos sentidos
e formas de inteligibilidade.
Considerações finais
Apresentamos a formação de professores nos Projetos Logos I e II,
Fênix, PROFORMAÇÃO e nos cursos de Magistério das Escolas: “28 de Novembro” (1983-1988), e “Joaquim de Lima Avelino”
(1989-2001) na cidade de Ouro Preto do Oeste/RO. Buscamos
entender a construção da identidade institucional, o seu programa
institucional, (seu projeto educativo), “o trabalho realizado no/sobre o
outro”, entendido dentro de uma transmissão de hábitos, costumes,
valores e formas de ação e disposições adquiridas pelo processo de
socialização no dizer de Dubet (2002) e de Dubar (1997).
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Os projetos e os cursos de magistério prepararam muitos professores para o mercado de trabalho, fez de muitos de seus egressos
universitários e educadores que mudaram o perfil dos profissionais
da educação deste rincão.
Seria vão voltar as costas ao passado para só pensar no futuro.
[...] O futuro não nos dá nada; nós é que, para construí-lo,
devemos dar-lhe tudo, dar-lhe nossa própria vida. Mas para
dar é preciso ter, e não temos outra vida, outra seiva, a não
ser os tesouros herdados do passado e digeridos, assimilados,
recriados por nós. De todas as necessidades da alma humana
não há outra mais vital que o passado. (WEIL, 1996, p. 418).
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RAÇA, RELIGIÃO, POLÍTICA E MAÇONARIA.
JOSÉ DE SOUZA MARQUES:
MEMÓRIA DE UMA FORMAÇÃO DOCENTE NEGRA,
REPUBLICANA E SUBURBANA
Fernando da Silva Magalhães
Vanessa Soares da Silva

A tarefa principal da biografia é descrever e mostrar
o homem em suas relações com a época. Até que
ponto o conjunto contraria ou favorece, que ideias
ele forma em resultado disso a respeito do mundo e
da Humanidade, e de que modo as reflete? Mas isso
exige algo quase impossível: Que o homem conheça
a si próprio e ao seu século. Quanto a si próprio,
até que ponto permanece o mesmo em todas as
circunstâncias? E quanto ao século, na medida em que
nos arrasta consigo por bem ou por mal, nos molda ou
determina, de sorte que todo homem, pode-se dizer,
se houvesse nascido dez anos mais cedo ou mais tarde,
seria bem diverso do que é no tocante à sua própria
cultura e à ação que exerce sobre o mundo exterior
(GOETHE, 1971, p. 5).

O verbo recordar, segundo Sérgio Buarque de Holanda Ferreira
(2001, p. 588) é um verbo transitivo direto e indireto. Seus significados traduzem-se em trazer à memória, lembrar-se de, rememorar,
fazer lembrar. O sentido da recordação é pertinente e particular a
cada indivíduo, implicando em aprendizagens significativas e formativas sobre o que ficou retido na memória. Sabe-se que a escola
enquanto espaço de memória contribuiu para o apagamento e o
silenciamento da memória de algumas personalidades significativas
ao entendimento amplo da realidade brasileira.
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Neste sentido, busca-se na atualidade referenciais que lidem com
histórias de vida, com a biografia e a memória, abordadas por outros
sentidos cujo compromisso seja o de romper com a neutralidade
fria da ciência. A história oral, nesta perspectiva, possui larga utilização entre os historiadores que buscam entender e aprofundar
conhecimentos sobre determinada realidade ou momento histórico
através de conversas com pessoas e relatos orais (SILVA et al. 2007,
p. 29)1. Busca-se assim (re)compor e contrapor-se à memória oficial disseminada pelas práticas de exclusão e esquecimentos: “Tudo
quanto é presente hoje será passado amanhã: Procede sempre tendo
em vista esta verdade, para não teres arrependimento, quando te encontrares com o teu passado no futuro” (MARQUES, 1963, p. 31).
Um dos menos conhecidos “arquitetos” da educação republicana brasileira, José de Souza Marques (1894-1974), entreteceu para
sua existência muitos outros fios que se misturam à linha maçônica
de sua biografia. Personalidade múltipla; soube conciliar aspectos e
funções exercidas, para muitos inconciliáveis, com hábil maestria.
Nascido de família2 de parcos recursos3, negro em uma sociedade
que apenas seis anos antes abolira a escravidão, profundamente reli-

O método de História de Vida se insere dentro de metodologias
qualitativas (Abordagens Biográficas) que surge com a Escola de
Chicago. Objetiva apreender as articulações entre a história individual
e a história coletiva, uma ponte entre a trajetória individual e a
trajetória social. Discute-se também o vínculo entre pesquisador e
sujeito, dimensão priorizada aqui. Dessa maneira, o método de história
de vida pode ser classificado como científico, com a mesma validade
e eficiência de outros métodos, sendo que o compromisso maior do
pesquisador é com a realidade a ser compreendida.
2
O professor é carinhosamente descrito por uma de suas filhas como
um homem voltado não só ao trabalho como ainda preocupado com a
família. Teve, ao longo de sua vida, sete filhos: seis meninas e apenas
1
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gioso4, dedicando toda sua vida adulta a recolher ovelhas desgarradas
como pastor batista, maçom respeitado universalmente pelos seus
contemporâneos, verdadeira liderança5 moral e intelectual entre os
pedreiros-livres de seu tempo. Foi político atuante em uma época de
repressão às liberdades civis e institucionais, e, finalmente, professor
inconformado com a mera lide diária nos bancos escolares. Queria
mais, e, pelo seu querer, tornou-se ente muito especial. Aquilo que os
maçons chamam de “Construtor de Templos à Virtude”.
O maior legado de sua existência sem dúvida foi a instituição escolar que leva o seu nome. O Colégio Souza Marques nasceu, como
um menino, o quinto na linha de nascimento da família. Dininha, a
professora Leopoldina de Souza Marques, como era chamada pelo pai,
descreveu certa ocasião em que seu pai fora convocado a trabalhar na
Constituinte num domingo, e ele respondeu que este dia era por ele
reservado à família e ao culto. O encontro foi remarcado para outra
data, tendo em vista sua influência enquanto figura ilustre da época.
3
Segundo sua filha, professora Leopoldina de Souza Marques, ele
nasceu e foi criado no morro do Andaraí, zona norte do Município do
Rio de Janeiro. Filho de pai carpinteiro e a mãe lavadeira. Em virtude
de seu tino de liderança, organizou, aos 16 anos de idade, um bloco de
carnaval no qual fantasiava-se de “Caboclo”. Adorava música.
4
Em um dos desfiles de seu bloco carnavalesco, no Arco da Igreja de
Santana, foi surpreendido por um temporal. Ao buscar abrigo da chuva, ouviu
uma música vinda do interior do Colégio Batista, entoada por um coral ali
localizado. Encantou-se. A partir dali iniciar-se-ia a sua vocação religiosa.
5
O seu espírito de liderança e perseverança o levou de faxineiro
empregado no Colégio Batista - a título de custeio de seus estudos - a
formar-se em Letras, Português-Latim, e, posteriormente, Bacharel
em Direito. Galgou diversas funções no educandário, até que, em 1922,
tornou-se vice-diretor do Colégio Batista. Ao casar-se, transferiuse para o Estado do Paraná, onde residiu com a família por 1 ano.
Não se adaptando, retornou e, com o auxílio da esposa, começou o
empreendimento de fundar um pequeno colégio primário, iniciando-o
com dois alunos.
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seu criador, modesto e localizado em uma área pobre e periférica
dos subúrbios6 da cidade do Rio de Janeiro. Cultivado e burilado
com carinho de mestre competente, o educandário cresceu e atualmente se chama Fundação Técnico-Educacional Souza Marques,
instituição de ensino superior que, na atualidade, contempla um
conjunto de faculdades de ensino superior.
Apesar do extenso e multifacetado percurso nos campos da educação, cultura, política e religião, Souza Marques é personagem relativamente pouco retratado em verbetes bibliográficos. Talvez por ter
realizado seu trabalho nos subúrbios cariocas e caracterizar-se como
um perfil dissonante na sociedade da primeira metade do século XX:
ser evangélico, negro e maçom7. Formado em Ciências e Letras, e em
Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil na turma
de 1922, aos 28 anos de idade, Sousa Marques foi pastor no Paraná.
Voltou ao Rio de Janeiro no ano seguinte, formando-se em Direito.
Interessante discussão antropológica e sociológica sobre a carga
pejorativa do termo “subúrbio” é levantada por FERNANDES (2012).
O pesquisador da Universidade Federal Fluminense, a partir do campo
da Geografia, elabora seu estudo na linha da geopolítica dos espaços
urbanos e trabalha com o conceito de “cidade capitalista”, apontando
as distorções geradas pelos investimentos na cidade do Rio de Janeiro
desde a Reforma Pereira Passos. A discussão é pertinente a este estudo
por quebrar um paradigma recorrente a respeito da maçonaria como
um grupo elitizado, visto que a penetração da ordem se dá em amplas
fatias do espectro social, atuando tanto nas áreas mais privilegiadas da
sociedade quanto nos chamados “subúrbios”, estendendo sua atuação a
locais onde a pesquisa acadêmica pouca atenção dá em seus estudos.
7
Outra hipótese é que sua invisibilidade histórica se dê por conta
do aparato ideológico vigente à época, que fazia uso da força física
e ideológica, que associava a imagem do negro a uma condição de
inferioridade e preconceito. A partir desta perspectiva, o apagamento
deste expoente da educação no Brasil pode ser percebido a contar do
pensamento de certos intelectuais do século XX, cujas bases vinham das
6
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Sagrado como ministro evangélico, tornou-se pastor, vinculado à
Convenção Batista Brasileira. Foi pastor da Igreja Batista do Engenho Novo, no Rio de Janeiro, e da Primeira Igreja Batista de Campo Grande no período de 1923 a 1925. Neste período, erigiu vários
templos batistas, dentre outros, nos bairros cariocas de Realengo,
Osvaldo Cruz e Engenho Novo. Eleito sucessivas vezes Presidente
da Convenção dos Batistas Cariocas, foi Presidente da Convenção
Batista Brasileira em 1935, com 41 anos de idade, na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi Presidente da Ordem dos Ministros Batistas do Brasil em 1958, aos 64 anos de idade,
quando se deu o Primeiro Congresso de Pastores Batistas do Brasil.
No campo da Educação, foi Secretário e Vice-diretor do Colégio
Batista do Rio de Janeiro. Por concurso público de provas e títulos, lecionou como professor do antigo Distrito Federal. Em 1929,
fundou uma Escola Primária que se transformou no Colégio Souza Marques. Posteriormente ampliado, tornou-se em 1966 a citada
Fundação Técnico-Educacional Souza Marques, situada ainda hoje
no bairro de Cascadura, no Rio de Janeiro, que também mantém uma
Faculdade de Medicina e presta serviços sociais à comunidade local.
Empreendimento de cunho familiar, a instituição é hoje administrada pelas filhas de Souza Marques, que conduzem seu legado
educacional de acordo com os preceitos que ele adotava, buscando
a integração e a qualificação dos espaços sociais das comunidades
ideias positivistas, do darwinismo, do evolucionismo e principalmente
do arianismo. Exemplifica-se este caso com o pensamento do médico
Nina Rodrigues. Em sua escrita, faz-se presente a forte influência das
ideologias racistas presentes no final do XIX, e vigentes ainda no início
do XX. Dava-se à miscigenação um caráter de degeneração da raça,
como sendo um fator de atraso do país. Os pressupostos de civilização
eram baseados na construção identitária de uma população de pele
branca e de hábitos europeus.
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adjacentes. Exemplo disso, em 28 de março de 2012 foi inaugurada a Clínica da Família Souza Marques, localizada nas imediações
da Fundação, na Praça do Patriarca, bairro de Madureira. Com oito
equipes de Saúde da Família e três equipes de Saúde Bucal, a Clínica garante acesso a um serviço médico de qualidade e resolutivo.
Na clínica funcionam um Centro de Referência de Obesidade, para
acompanhamento de pacientes com sobrepeso e obesos mórbidos,
e um Centro de Referência da Mulher, garantindo acesso a exames,
ações de promoção de saúde e planejamento familiar.
O governo do Estado do Rio de Janeiro homenageou-o postumamente, criando um colégio estadual com o seu nome: “Colégio
Estadual Professor José de Souza Marques”, localizado no bairro de
Brás de Pina, outro subúrbio carioca. Outra homenagem governamental foi a nominação de “Praça Souza Marques” a um logradouro
situado também na região central do bairro de Cascadura. Atualmente descuidada e abandonada pelo poder público, um grupo
de estudantes coordenados pela professora Leopoldina de Souza
Marques, filha de Souza Marques e a atual diretora da Fundação,
elaborou um projeto de revitalização da praça, encaminhando-o à
prefeitura para aprovação. Dois anos depois, a autorização para o
início dos trabalhos ainda não foi dada.
Na área das comunicações, foi redator do jornal “O Batista Federal”. Fundador do “Jornal Nova Era”, diretor da “Editora Souza Marques”, proprietário da “Livraria Evangélica Suburbana” e diretor-proprietário da “Revista Seleções Brasileiras”. Na Academia Evangélica
de Letras do Brasil foi o 1º Ocupante da Cadeira 04, tornando-se
assim o Patrono desta vaga.
Ampliando sua atuação em prol da educação republicana, atuou
no cenário político, objetivando a melhoria das condições de ensino.
Fundador e presidente do Partido Republicano Democrático, foi ve332

reador no Rio de Janeiro em 1935, deputado constituinte durante a
primeira legislatura do Estado da Guanabara e, quando faleceu, em
1974, era deputado estadual.
Seguindo a tradição inglesa e estadunidense de militância de líderes cristãos na maçonaria, foi um destacado membro do Grande
Oriente do Brasil, exercendo cargos de expressão na administração
maçônica. Foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça Maçônica. Ainda hoje, a única foto existente no Salão do Conselho do Palácio Maçônico do Lavradio, é a que homenageia o professor Souza
Marques. No mesmo Palácio, a sala do Tribunal de Justiça tem o
nome de José de Souza Marques. Foi ainda membro efetivo do
Supremo Conselho do Brasil para o Rito Escocês Antigo e Aceito,
encontrando-se em sua sede, no bairro de São Cristóvão, em exposição, um retrato seu pintado a óleo.
Em mais uma homenagem póstuma, organizada pela maçonaria
em 28 de abril de 1981, foi criada a Loja Maçônica José de Souza
Marques, que, após alguns anos atuando em outros bairros da cidade, no início dos anos noventa fixou-se na Rua Nerval de Gouveia, situada também em Cascadura. A loja ocupa o prédio da antiga
Gráfica Souza Marques. Esta casa, de propriedade da família Souza
Marques, foi cedida ao grupo de maçons que, a partir de então, ali
realizam suas sessões semanais.
Proporcionalmente à extensa rede de atividades que desempenhou
em seus oitenta anos de vida, são raras as fontes de informação escritas
sobre Sousa Marques. É citado em verbete do Dicionário Biobibliográfico Regional do Brasil, de Mário Ribeiro Martins (MARTINS, 2003).
Esparsa e superficialmente analisado na Enciclopédia de Literatura
Brasileira, de Afrânio Coutinho e J. Galante Souza (COUTINHO;
SOUZA, 2001), sendo melhor citado na obra História dos Batistas no
Brasil: 1882-2001, de José dos Reis Pereira (PEREIRA, 2001).
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Discreto, Souza Marques nunca fez militância da sua condição
de integrante da raça negra ou do fato de ser batista ou maçom,
despontando como um construtor pragmático, moderado e conciliador. O que, entretanto, não significa que o professor fosse alienado de sua condição ou a dos demais afrodescendentes que sofrem
dentro da sociedade brasileira das formas mais insidiosas de racismo, aquelas sub-reptícias, que não se apresentam nem se assumem,
mantendo-se no anonimato e dificultando o seu combate e eliminação. Sobre isso, é esclarecedora a referência que Lopes (2004) faz
a Souza Marques na forma de outro verbete, em sua Enciclopédia
Brasileira da Diáspora Africana:
Na década de 1960, foi deputado estadual no Rio de Janeiro
em várias legislaturas. Segundo Abdias do Nascimento, em O
negro revoltado, em certa ocasião denunciou em sessão pública
na Associação Brasileira de Imprensa ter sido preterido em um
cargo de secretário de Estado pelo fato de ser negro (LOPES,
2004, p. 517-518)8.

Na tentativa de analisar suas múltiplas facetas, podemos dividir sua
biografia em três etapas de vida. Nos primeiros anos, temos um jovem Souza Marques caracterizado pelo fervor religioso e iniciando
sua carreira docente, conforme nos diz Pereira (2001, p. 298):
Para os autores, a Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana sinaliza
um passo decisivo na reflexão para construção de uma autoestima
positiva na emocionalidade do leitor afro-brasileiro. São referências
em que o leitor negro se localiza e se estrutura para construir a tão
buscada e quase nunca atingida autoestima. Nei Lopes lembra que nas
publicações disponíveis, o negro parece só ter interesse etnográfico.
Nessas obras, raramente figuram heróis, sábios, grandes homens. Para
essas publicações, em geral, o vocábulo ‘negro’ define, no Brasil, mais uma
categoria social, já que os “grandes homens”, quando afrodescendentes,

8
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[...] converteu-se na juventude, no Rio, e entrou para o Seminário, onde se formou na turma de 1922 [...]. Desde os tempos de
seminarista era professor. Após a formatura e um breve pastorado no Estado do Paraná, voltou ao Rio, onde fundou uma pequena escola primária, depois de haver trabalhado algum tempo
com Shepard, como secretário do Colégio Batista. Sua pequena
escola cresceu e tornou-se ginásio. Propriedades adequadas foram adquiridas em Cascadura, no Rio, e, ao findar a vida, aquele
que todos chamavam “o professor” teve o prazer de ver praticamente formada a Universidade com que sempre sonhara. Chama-se hoje Fundação Educacional Souza Marques e conta com
Faculdades de Medicina, Engenharia, Química, Letras e outras,
além de cursos básicos (PEREIRA, 2001, p. 298).

Como visto, nada se cita sobre os aspectos maçônico ou político de
sua vida. As biografias optam pelas facetas que mais lhes interessam, e tornam muitas das vezes o biografado um pouco menos do
que realmente é.
A citação que abre esta análise biográfica (GOETHE, 1971) é
bem esclarecedora dos mecanismos que a obra biográfica estabelece
na apresentação do personagem biografado. O autor que rememora
a vida do personagem não é o homem em si, ele acaricia o tecido
de sua rememoração. Como mero comprador que vai adquirir uma
peça, ele escolhe e analisa a qualidade da obra que mais lhe interessa. Nesse sentido, está a elaborar trabalho semelhante ao do mito
grego da rainha Penélope, esposa do ausente Ulisses, rei de Ítaca.
No seu labor, além de ludibriar seus pretendentes, ela elabora seu

são apenas “nascidos em lar humilde” e quase nunca efetivamente
“negros”. Na maçonaria brasileira, destacam-se uma série de maçons
negros, verdadeiras lideranças que, assim como Souza Marques,
encontraram no centro de união maçônico espaços de sociabilidade onde
puderam demonstrar e exercer suas capacidades intelectuais e morais.
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próprio trabalho de reminiscência, amalgamando-se às lembranças
das quais não quer se separar relativas ao esposo desaparecido. Ou
seria preferível falar do trabalho de Penélope do esquecimento ou
apagamento da desagradável realidade do seu presente?
Não seria, portanto, esse trabalho de rememoração espontânea
por parte do biógrafo, ação consciente de escolha das qualidades
preferidas do biografado, em que a recordação é a trama e o esquecimento a urdidura? Quem escreve sobre a vida de outrem, segura
em suas mãos as franjas da tapeçaria da existência vivida daquele,
e não a da sua própria, moldando-a ao próprio corpo da maneira
que acha mais conveniente e proveitosa. Cada linha escrita pelo
biógrafo, intencionalmente ou não, de certa forma, através de suas
próprias experiências e reminiscências pessoais, desfaz os fios do
ornamento do personagem perdido no passado.
Desta forma, aquele que busca entender a vida pregressa do outro deve beber de múltiplas fontes, a fim de melhor compor esta
tapeçaria de memórias. Buscamos assim, para ilustrar o segundo
momento do percurso de vida de Souza Marques, a referência de
seus irmãos maçons. A mais difícil e oculta, pelas características
que conformam esta ordem. Apesar de Souza Marques nunca ter
ocultado sua condição de maçom, também não a apregoou, mantendo postura de naturalidade em relação à sua profícua existência
entre os pedreiros-livres. Desta forma, apesar de sua importância,
também entre os maçons são raras as menções a Souza Marques.
Destacamos uma, citada por Castellani (1996) e compilada em artigo pelo maçom Ezequias Raimundo Alves Júnior, apresentado
posteriormente na Loja Souza Marques, em sessão magna comemorativa dos seus 25 anos de existência, em 06 de maio de 2006:
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Pedagogo, educador e professor, jornalista, poeta. [...] Casado
com D. Leopoldina de Souza Marques, teve sete filhos [...].
Iniciado em 17 de março de 1943, na Loja Brasil, CIM 33.867.
Filiado à Loja Duque de Caxias, em 17 de agosto de 1945 e à
Loja Independência II, em 12 de julho de 1947. Membro do
Conselho Federal da Ordem; Deputado na Soberana Assembleia Federal Legislativa; Benemérito da Ordem maçônica,
membro do Sacro Colégio do Grande Oriente do Brasil em
15 de novembro de 1965. Um dos signatários do Tratado entre
o Grande Oriente do Brasil e o Supremo Conselho do Rito
Escocês Antigo e Aceito para o Grau 33. Passou por todos os
graus simbólicos e filosóficos na ordem maçônica. Foi o primeiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça do Grande
Oriente do Brasil no Rio de Janeiro. Em 28 de abril de 1981,
um grupo de irmãos fundou uma loja maçônica em sua honra,
a ARLS José de Souza Marques, n° 2098, situada à Rua Nerval de Gouveia, 409, no bairro de Cascadura, Rio de Janeiro.
(CASTELLANI, 1996).

Em outra “peça de arquitetura”, nome como os maçons denominam
seus trabalhos de pesquisa relativos à sua simbologia, ritualística e
história, o mesmo maçom Ezequias expõe as diretrizes do trabalho
exercido pela Loja maçônica Souza Marques, pautadas em trinômio que rege desde sua fundação também a instituição educacional
que leva o seu nome. No trecho da referida pesquisa, é relatado
ainda o percurso desenvolvido pela loja, desde sua fundação até o
momento em que passa a ocupar o imóvel onde até hoje se situa,
a antiga gráfica e editora Souza Marques. É o próprio maçom que
nos assinala as marcas deixadas por Souza Marques na memória de
seus contemporâneos, bem como externa o projeto da loja maçônica, fruto da disciplina, da moral e do trabalho deste pedreiro-livre
de deixar a sua marca na sociedade, propagando desta forma o projeto maçônico de construção de uma república pautada no ideário
iluminista irradiado desde os séculos XVII e XVIII. Tal projeto,
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assinalamos, passa estrategicamente e de forma essencial para sua
consecução, pelo campo da educação nacional.
Nenhuma instituição, empresa ou qualquer tipo de agremiação
comemora, com sucesso, 30 anos de existência se não se portar
sempre de maneira disciplinada, moralmente comprometida
com seus objetivos e abnegadamente dedicada ao trabalho.
Não por acaso, a trilogia disciplina, moral e trabalho foi adotada por nossa Loja, herdando o lema criado por nosso patrono para inspiração da sua conceituada instituição educacional
- a Fundação Técnico-Educacional Souza Marques. Por isso,
manter-se fiel a esse lema tem sido ponto de honra para a Augusta e Respeitável Loja Simbólica José de Souza Marques nº
2098, ao longo desses 30 anos de labuta. [...] Nascida no bairro
de Jacarepaguá, nossa Loja peregrinou em seus primeiros anos
de vida por templos cedidos por lojas coirmãs, saindo da Rua
Valentim Dunham para a Rua Ana Barbosa (Loja Cayru do
Méier), daí para o condomínio maçônico da Rua Maricá, no
Campinho e, finalmente, para o atual endereço, sob o beneplácito da Fundação Souza Marques. Enfrentou e venceu grandes dificuldades, jamais desistindo da luta por dias melhores.
Seus idealizadores, bem como aqueles que posteriormente se
comprometeram em mantê-la viva, deixaram - cada um a seu
modo - suas marcas na História, mas deixaram também uma
mensagem de fé e de esperança. E é apoiada nessa mensagem
que ela chega aos 30 anos de trabalhos ininterruptos, desbastando a pedra bruta e festejando com garbo juvenil a meritória
condição de Benemérita da Ordem, sempre em obstinado e
vigoroso processo de crescimento (ALVES JR., 2011, p. 3).

A vida maçônica de Souza Marques, bem como sua atuação no
campo da Educação, naturalmente conduzira-o ao terço final de
sua existência ao terreno da política. Percebendo que só através da
ação dentro dos gabinetes das câmaras e das assembleias legislativas os princípios nos quais acreditava poderiam ser aplicados e
propagados na sociedade brasileira, Souza Marques engajou-se na
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atuação política até o fim de sua vida. Pautou sua atuação na defesa
dos interesses da educação de qualidade para os necessitados e discriminados, corroborando a agenda maçônica neste campo.
Pode-se atestar tal assertiva pelo que recolhemos dos Anais da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, atual ALERJ,
quando da atuação de Souza Marques como deputado da assembleia constituinte do antigo Estado da Guanabara, de 1960 a 1962.
Posteriormente ingressou no Movimento Democrático Brasileiro
- MDB, reelegendo-se novamente em 1966, portanto ao final de
sua vida. Deste período, compilamos e aqui assinalamos do período
relativo ao mês de março de 1961, quatro inserções de Souza Marques nas discussões ali entabuladas a respeito da elaboração da nova
Constituição Estadual: sobre os horrores que identificou e denuncia sobre o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM, instituição de
recolhimento de menores infratores (ANAIS, 1961, p. 83); sobre o
pudor público e a necessidade de uma política pública mais eficaz
de inserção do jovem no mercado de trabalho, pleiteando especificamente uma política atenta e voltada para a questão do primeiro
emprego (ANAIS, 1961, p. 89). Ainda sobre a questão do trabalho, conforme visto pelo projeto constitucional à época elaborado,
fazendo aqui uma análise geral do pensamento social modelador
deste projeto (ANAIS, 1961, p. 429-476). Por fim, sobre sua saída do bloco da chamada minoria partidária, considerações sobre a
Constituição do Estado da Guanabara e sobre a figura e atuação
política dos líderes na esfera estadual e federal, Carlos Lacerda e
Jânio Quadros (ANAIS, 1961, p. 580).
Em todos estes discursos, Souza Marques deixa clara sua marca maçônica, bem como seus claros princípios religiosos e morais,
ao optar sempre, em suas inserções, pelos problemas menores, dos
que não têm voz dentro de uma sociedade brasileira pré-iluminista,
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como assinala o pesquisador maçom William Almeida de Carvalho (2007). O historiador que lida com documentos pessoais, biografias, entrevistas de história oral e outras fontes biográficas tem
ampliado o seu conhecimento de mundo (ALBERTI, 2006, p. 1).
Isto posto, destacamos, a título de conclusão, uma importante referência a Souza Marques, e que de certa forma resume a importância
de seu percurso e exemplo como educador, religioso e maçom, que
pode ser encontrada na tese de doutoramento do agora professor
doutor Paulo Baía. Nela, na sua parte relativa aos agradecimentos
aos que contribuíram para sua formação, ele destaca, junto aos seus
parentes, a figura de Souza Marques, assinalando-o como representante de todos os que lutaram pela via da educação, através de um
trabalho árduo e honesto, por uma melhor qualificação social, recusando os rótulos que o discurso oficial lhes impingia, como negros,
suburbanos e, por isso, discriminados:
A meus primos, primas e sobrinhos, de forma especial a Sérgio
Baía, Fábio Bahia e Mariza Bahia, enfatizando que Mariza
foi nossa primeira doutora de nossa família, suburbana e afrodescendentes e, se tudo correr bem, eu serei o segundo. Essa
observação pode parecer pueril e sem sentido para muitos, mas
não para mim, pois aprendi com meu pai, Luciano Baía, e com
o professor negro José de Souza Marques que nunca devemos
esquecer de nossa origem e das marcas da trajetória de nossas
famílias. Assim, ao agradecer de forma especial a Mariza, estou
agradecendo a todas as gerações de vizinhos e moradores dos
subúrbios de Marechal Hermes, Guadalupe, Jardim SULACAP e Vila Valqueire, que apoiaram meus pais e tios a chegarem a uma escolarização de nível técnico e nível superior,
propiciando a mim, a meus irmãos e a meus primos as oportunidades necessárias para sermos uma segunda geração de
universitários afro-brasileiros e suburbanos. O professor José
de Souza Marques, pastor da Igreja Batista de Jacarepaguá e
diretor do Colégio Souza Marques, nos incentivava a estudar
e, por meio da luta política, dos conhecimentos técnicos pro340

fissionais e de uma sólida formação intelectual, ascendermos
socialmente pela via do trabalho árduo e honesto, porém sem
esquecer jamais que éramos negros, suburbanos e discriminados, e que nosso papel era muito importante para alavancar a
autoestima das populações negras e afro-brasileiras dos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro (BAÍA, 2006, p. 7).
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“TEM QUE FAZER! SE NÃO FIZER,
NÃO TRABALHA MAIS AQUI!”:
TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO HUMANA
NO QUADRO DE INTERNACIONALIZAÇÃO, FUSÕES,
AQUISIÇÕES E REESTRUTURAÇÃO
DO “MERCADO” DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Aparecida Tiradentes

O deslocamento da Educação Superior brasileira
para o setor privado e a reestruturação na gestão
Este capítulo analisa os efeitos da reestruturação do “mercado”
da Educação Superior sobre o trabalho docente. Abordamos elementos determinantes da precarização até então pouco abordados,
como: internacionalização por abertura ao mercado de capitais,
consolidação, concentração de capital, deslocamento de parte da
produção de valor para a remuneração do capital fictício. Buscamos
a apreensão da dinâmica da luta hegemônica, analisando a relação
Estado - Sociedade Civil, na interação de esferas do Estado, como a
Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Superior Privado, com as
da Sociedade Civil representantes do “mercado educacional”, como
o Fórum das Entidades Representativas da ES Privada e a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior.
Analisamos o setor privado, por ser ali que a formação de trabalhadores em nível superior é majoritariamente realizada: conforme
o Censo do INEP de 2008, publicado no final de 2009, 90% das
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instituições de Educação Superior brasileiras são privadas e 75%
dos alunos deste nível estão matriculados nestas instituições, em sua
imensa maioria alunos trabalhadores. Esta concentração expressa um
movimento desencadeado nas últimas três décadas: o deslocamento
da atividade para o setor privado, cujo ápice se deu nos anos noventa.
Este setor constitui segmento da Economia organizado como “mercado de serviços” e seus aparelhos de hegemonia têm desempenhado
a função de propor limites à função reguladora do Estado.
Uma das características definidoras dos rumos adotados pelo setor - ou por sua fração hegemônica - é o processo de abertura de
capital ao mercado de ações, precedido de renúncia à condição de
entidades filantrópicas para caracterizarem-se como empresas que
produzem e vendem uma mercadoria. A renúncia à condição filantrópica, exigência para listar suas ações na Bolsa, conduz à busca por
mecanismos remuneratórios de capital e cortes de custos operacionais que compensem a perda da isenção fiscal advinda da mudança
de status jurídico.
Além desta motivação financeira, o novo modelo de gestão imposto pelos investidores, em geral grandes grupos transnacionais,
resulta na busca permanente de cortes e “otimização” da gestão. A
reestruturação jurídica, financeira e de trabalho nas IES não é um
fenômeno singular, mas expressão de uma tendência que vem se
afirmando há cerca de três décadas no plano internacional, como
expressão do modelo neoliberal e “neofordista”. A Conferência de
1990, em Jomtien, consagra no campo educacional o que o Consenso de Washington consagra no plano econômico-político para o
delineamento deste modelo. Tanto um quanto outro são elementos-síntese de um processo histórico multideterminado e, em última
instância, traçam as diretrizes para a “Era do Mercado”. Condensam uma ideologia, que na compreensão gramsciana (SANTOS,
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2000) é a concepção de mundo orgânica a uma classe social, posta
em operação na construção da hegemonia. Amparam-se na ideia-força1 de que o mercado é o legítimo fundamento da economia
e da sociabilidade e de que a educação consiste em atividade de
natureza econômica tal qual todas as outras, devendo ser oferecida
pelo mercado sob a forma mercadoria-serviço e sob as regras da
produção e da circulação de mercadorias.
O quadro que se delineia a partir de então na ES privada compõe-se essencialmente dos seguintes elementos: concepção mercantil da
educação, abertura de capital, internacionalização, concentração do
capital em mãos de grandes grupos nacionais e internacionais liderados no Brasil pelos grupos Objetivo, Kroton, Anhanguera Educacional, Estácio Participações etc., mudanças curriculares de teor neotecnicista, neoprodutivista e neofuncionalista (cf. SAVIANI, 2008).
Este quadro, além de produzir danos aos trabalhadores envolvidos no setor, como instabilidade, ruptura dos laços socioafetivos,
perda das condições de subsistência e/ou de tempo livre, perda do
sentido do trabalho, compromete a qualidade da formação humana
e do papel da IES na produção e difusão da ciência e no desenvolvimento da consciência crítica. Se tomarmos o trabalho em sua
dimensão ontológica (LUKÁCS, 2004), compreenderemos a destruição do sentido do trabalho docente, em última instância, como
a destruição do sentido da existência destes trabalhadores ou a corrosão de seu caráter (SENNET, 1999). Mutilar o trabalho pedagógico, retirando-lhe a dimensão criadora, epistemológica, política,
transformadora e socioafetiva em nome das aulas padronizadas do

“As afirmações do liberalismo são ideias-limite que, reconhecidas
como racionalmente necessárias, tornaram-se ideias-força, realizaram-se
no Estado burguês (...)” (GRAMSCI, 2004, p. 79).
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mercado, da economia de escala realizada em aulas por atacado,
representa o genocídio existencial de professores e alunos, impedidos da construção de novas ideias-força que levem ao limite as
ideias-força burguesas, a partir do que Gramsci chama de elevação
cultural das massas (SANTOS, 2000).
Elementos da reestruturação da produção
e da gestão no plano da infraestrutura:
A proposta apresentada pelos Estados Unidos, em 1999, para que a
educação passasse a compor o rol das atividades de serviços subordinada ao mercado por meio da OMC/GATS, é a consignação da
ideia de educação-mercadoria. Mais do que submeter ao mercado as
regras de comercialização de uma mercadoria, é a própria “produção”
desta mercadoria, seu significado, dimensões, processos e relações que
são subordinadas à lei da mais-valia e seu conflito estrutural. Dentre
as características da internacionalização ao modo da OMC/GATS
temos: a internacionalização da “carteira de clientes” (discentes) e do
corpo docente, a padronização curricular e didática em esfera mundial, o fim das “barreiras” formais para o exercício da docência, o rebaixamento dos salários pelo menor nível do mercado internacional.
A desterritorialização neste setor, tal como em outros setores,
como metalúrgicos, operadores de call centers etc., acarretará a tendência de queda do emprego aqui, em favor da compra de mão de
obra de menor custo ali. Ainda que o Brasil não tenha oferecido,
até o momento, seu mercado educacional ao GATS, empresários do
setor têm perseguido acordos e lacunas na legislação que permitam
a quebra dos limites legais e pedagógicos representados pelos Estados nacionais. Amparam-se no chamado “Processo de Bolonha”
(SIQUEIRA, 2009), modelo de internacionalização formalizado
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no escopo da União Europeia. Caracteriza-se pelo aligeiramento
dos cursos, instrumentalização curricular, padronização, desregulamentação da profissão docente e mobilidade docente e discente.
Sintetiza-se na busca do docente de menor custo onde quer que ele
esteja2 e do discente, igualmente, onde quer que se encontre, e, ainda, na formação de consórcios para fins de corte de custos salariais
e de equipamentos.
Nos consórcios, IES atuam conjuntamente ou em rede, revezando
e compartilhando encargos. Privilegia-se, para tal fim, a EaD, Educação à Distância. A desterritorialização de regiões onde a força de
trabalho apresenta acúmulo histórico de lutas, conquistas e níveis
de organização inconvenientes ao capital tem sido a tendência nos
setores dos agronegócios, da indústria e em muitas atividades de
serviços, como o bancário, o teleatendimento e outros. Realiza-se
subsequentemente a reterritorialização ou relocalização da atividade
em regiões onde a força de trabalho apresenta maior vulnerabilidade
(ANTUNES, 2006).
No caso do Brasil, esta desterritorialização e reterritorialização
pode ser observada nos últimos anos com o deslocamento de atividades das montadoras de automóveis, indústria de bebidas alcoólicas e o serviço privatizado das telecomunicações. Neste terreno,
gerido por “investidores” comprometidos tanto com a formação humana quanto com a indústria de bebidas alcoólicas, de cigarros, de
fármacos, de parques temáticos (DUARTE e RIBEIRO, 2009), se
Refiro-me à apresentação da consultoria Sungard Higher Education,
especializada em internacionalização da Educação Superior, em evento
promovido pelo Sindicato de Mantenedoras da Educação Superior
do RJ, SEMEERJ, em novembro de 2008. Na ocasião, a principal
justificativa para a internacionalização foi a busca do docente de menor
custo onde quer que ele estivesse.
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move um dos maiores setores da economia brasileira - a educação que, somente em renúncia fiscal, representa o montante de R$ 370
milhões ao ano3. O segmento da pós-graduação Lato Sensu apresentou crescimento na ordem de 379% nos últimos anos no setor
privado. A proporção entre IES públicas e privadas inverteu-se nos
últimos trinta anos. Contabilizam-se 391 mil trabalhadores formais
no setor privado brasileiro hoje, segundo Capelato (2009). São 391
mil famílias vulneráveis à instabilidade, à ameaça cotidiana de desemprego e/ou redução de carga horária com consequente redução
salarial, à perda de direitos.
No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, cuja convenção coletiva
prevê direitos como bolsas de estudos para filhos de professores, a
instabilidade no emprego docente e na carga horária representa,
adicionalmente, a instabilidade de continuidade de estudos para
seus filhos. O docente dedica-se a ensinar aos filhos dos demais
trabalhadores, mas vê ameaçado o direito de seu próprio filho permanecer estudando. Marx, ao formular o conceito de alienação, nos
auxilia na compreensão deste fenômeno.
Em pesquisa sobre a intensificação do trabalho no Brasil, Dal Rosso (2008) aponta a categoria de docentes do ensino privado como
a que mais sofre os efeitos da intensificação e da precarização do
trabalho no Brasil em diversas das variáveis consideradas. Observe-se
que o autor averiguou um espectro amplo de categorias profissionais
de todos os setores da economia. Assim como nos setores bancário,
industrial, de comunicações e outros tantos, o setor educacional vem

Valor divulgado por Rodrigo Capelato, presidente do SEMESP,
Sindicato das Mantenedoras da Educação Superior do Estado de São
Paulo, em conferência no II Congresso da Educação Superior Particular,
Araxá, MG, junho de 2009.
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intensificando um processo de concentração e abertura de capital ao
mercado financeiro. A concentração do capital (fusões, aquisições),
nomeado por seus protagonistas como “consolidação”, ocorre a partir
de grandes grupos sediados no Rio de Janeiro e em São Paulo, que
avançam sobre IES de pequeno porte, grande parte do interior do
país, como apontam Duarte e Ribeiro (2009):
[...] observa-se o processo de formação de conglomerados
educacionais do porte da Estácio Participações S.A., Grupo
Anhanguera, Anhembi-Morumbi e a Rede Kroton Educacional, com ramificações por vários estados. Esses grupos protagonizaram transformações significativas no quadro de fusões e
aquisições no País. [...] a educação já é o terceiro setor em que
mais ocorreram transações desse tipo no ano de 2008. Esse
setor só perde para as áreas de Tecnologia de Informação e
Alimentos-Bebidas-Cigarros. [...] As IES pequenas e lucrativas serão compradas pelas maiores; as deficitárias, fechadas; e
os grandes conglomerados formarão um forte oligopólio (DUARTE e RIBEIRO, 2009).

Para o ano de 2010, a Anhanguera prevê a compra de cerca de
100 IES. No Rio de Janeiro, o Grupo Kroton adquiriu, em 2009, a
SUESC e em março de 2010 adquiriu a Rede IUNI, com cerca de
5.200 professores e uma “carteira de clientes” composta por cerca
de 50.000 alunos, totalizando mais de 40 campi. O IBMEC vendeu
75% de seu capital ao grupo estadunidense Capital International,
detentor da rede Magazines Luiza no Brasil. Para tal façanha, estes
grupos contratam consultorias experientes em “modernização” da
gestão nos moldes toyotistas, que se dedicam a modernizar escolas
como se modernizam as cadeias de lojas de varejo, bancos, montadoras de automóveis, indústrias de bebidas alcoólicas. Os critérios
de qualidade são os do mercado, oriundos do núcleo central do capitalismo. Nunca se falou tanto em economia de escala no setor
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educacional, nem mesmo nos tempos áureos do fordismo. É interessante observar que, a despeito de uma das características atribuídas ao modelo toyotista - em suposto contraste com o fordista - ser
a substituição da economia de escala, da produção em série, pela
produção just-in-time, por demanda e flexível, não se pode afirmar,
por um lado, que o modelo se opõe ao paradigma fordista, nem, por
outro lado, que com ele se confunde.
Há uma relação dialética entre os dois modelos, que, para além da
pseudo-concreticidade do antagonismo, são, em muitos aspectos,
faces complementares que se combinam no movimento de restauração capitalista das últimas décadas. Quando o modelo modernizado julga conveniente lançar mão da economia de escala, não
o abandona por julgá-lo ultrapassado, aprisionado historicamente
no fordismo. No caso da educação, a economia de escala aplica-se,
mesmo em contexto toyotista, pela virtualidade da universalização
desta “mercadoria”. Universalização ainda longe de ser alcançada,
mas, em sua virtualidade, presente no próprio discurso da empregabilidade, em que o capital visa à produção um consumidor para um
produto. De acordo com Marx, na dialética entre produção, circulação, distribuição e consumo, a produção, ocupando papel preponderante, não cria somente um objeto para o consumidor, mas um
consumidor para o objeto (MARX, K. 1978, p. 110). Ou seja, há
consumidores em potencial para a produção em escala desta “mercadoria”, principalmente se as IES privadas o produzirem.
Como exemplo desta produção de um consumidor para um produto, temos a demanda recente do Fórum da livre iniciativa: alteração
da LDB no sentido de permitir o ingresso na IES de candidatos que
não tenham cursado o Ensino Médio:
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Teriam acesso a cursos de outra natureza, [...] sem Matemática,
Física, estas coisas [...] mas voltados para a prática do trabalho
[...]. A costureira, o balconista da padaria, que não cursaram o
Ensino Médio, querem ter um curso superior, e pode ser um
curso diferenciado [...]. Se, após cursarem um período do curso
superior, forem aprovados, recebem retroativamente o diploma
do Ensino Médio (Transcrição da fala de Antonio Carbonari
Netto, diretor-presidente do Grupo Anhanguera Educacional,
em apresentação no II Congresso da ES Particular, Araxá-MG,
junho de 2009).

A solução apresentada pelas IES para a universalização são as aulas
padronizadas e a EaD como instrumentos da produção em escala.
O termo “economia de escala” é usado despudoradamente pelo discurso das empresas de consultoria educacional comprometidas com
este modelo de gestão.
No que tange às fusões e aquisições, há hoje no Brasil, segundo
a Hoper Educacional, 12 grupos consolidadores com R$ 1,5 bilhão
para comprar. O segundo maior grupo consolidador, a Estácio Participações S.A., navega em uma margem líquida de lucros da ordem de
7,5% de um patrimônio gigantesco. Há, por outro lado, um conjunto de 1.700 IES sem condições de sobreviver à onda consolidadora,
conforme Braga, que devem se modernizar para serem adquiridas
por ou fundirem-se às maiores. “O setor tem um brutal poder de
economia de escala. (...) A consolidação é irreversível” (Transcrição
da apresentação de Ryon Braga, representante da consultoria Hoper
Educacional, em apresentação no II Cong. da E S Particular, Araxá-MG, junho de 2009). As sugestões pedagógicas para a viabilização
da consolidação e da economia de escala, segundo Braga, são:
Avaliação docente eficaz [...], material e conteúdo de apoio padronizados [...], aula estruturada previamente com itens específicos do roteiro de preparação da aula [...], apresentação prévia
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do plano de aula; planejamento aula-a-aula [...], centro de estruturação metodológica - learning center - que define toda a
estrutura das aulas [...], prova colegiada: a prova não deve ser
elaborada pelo professor, nem corrigida por ele. Professores passam a metade do semestre falando de novela e futebol e no fim
são avaliados pela opinião do aluno. Dão uma avaliação fácil
para todo mundo ter boas notas. É preciso medir se o professor
realmente cumpriu o planejamento, se de fato ensinou e se efetivamente o aluno aprendeu. [...] No início, os professores serão
contra, mas é só dizer: Tem que fazer! Se não fizer, não trabalha
mais aqui! (Transcrição da apresentação de Ryon Braga, representante da consultoria Hoper Educacional, em apresentação no
II Congresso da ES Particular, Araxá-MG, junho de 2009).

São estas algumas das recomendações pedagógicas de uma das
maiores empresas de consultoria educacional dedicadas no momento a preparar as IES para adquirem ou serem adquiridas, para
tornarem-se boas compradoras ou boas mercadorias vendáveis. E
para pleitear junto ao MEC e ao Legislativo dispositivos formais
para tais propósitos.
Outro elemento relevante no movimento do mercado na educação consiste na abertura de capital ou IPO4. Condição para o IPO,
a renúncia da condição de entidade filantrópica desvela a face mercantil do setor, que passa a assumir a condição de uma organização
“de negócios”. A perda de benefícios fiscais decorrentes da renúncia
à condição de filantropia é compensada pela busca de novos modelos de financiamento. Precedido de uma fase de cerca de três anos
de ajustes e adaptação da “empresa” ao mercado, o IPO representa
a transferência de poder decisório para investidores, que passam

Sigla do original inglês para “oferta pública inicial” de ações, que
designa a abertura de capital e listagem de uma determinada organização
na Bolsa de Valores.

4
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a controlar os resultados da atividade financiada. São contratadas
consultorias, em geral de porte internacional, especializadas em realizar reengenharia em empresas dos mais diversos setores da economia, para prepará-las para o mercado financeiro: corte de custos,
customização, intensificação da extração de mais-valia intensiva e
extensiva, adoção dos padrões gerenciais do mercado.
Um aspecto decisivo é que a geração de valor desloca-se parcialmente da atividade-fim ou da mercadoria específica produzida/
fornecida por aquela organização e passa a se concentrar no capital
financeiro. A atividade-fim passa a ser considerada um estorvo. Um
inconveniente similar, em bases legais, às atividades ilegais de lavagem de dinheiro, a face visível do empreendimento, que oculta as
reais fontes do lucro. A valorização das ações, paradoxalmente, ocorre
pela descaracterização da atividade-fim da empresa que, neste caso,
para baixar custos, rompe com qualquer caráter acadêmico e social de
qualidade. O capital fictício alimenta-se de cadeias especulativas que
pouco guardam relação com os atributos da mercadoria, mas com sua
representação no mercado. Se a representação (ou capital de marca)5
pode derivar de uma potente estratégia de marketing, a extração de
mais-valia desloca-se das atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão)
para o relacionamento com o mercado. Os custos com a força de trabalho, ampliados pela inserção dos trabalhadores produtores de valor
de marca, devem ser enxugados nas atividades docentes. É o conceito
de lean-production penetrando a sala de aula. Pretende-se, com isto,
substituir o trabalho vivo docente por trabalho morto, cujo valor é
repassado aos equipamentos e materiais pedagógicos veiculados por
“novas tecnologias”, cujo uso precisa ser infinitamente maximizado.
O conceito de capital de marca, integrante da fórmula do “capital
intelectual”, é discutido criticamente em SANTOS, 2008, p. 329-346.

5
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Esta substituição de trabalho vivo por trabalho morto exige a descaracterização do trabalho docente, relação presencial, trabalho em
ato, para mera transmissão mediada por suportes das novas tecnologias. Busca-se incessantemente o corte. A atividade educacional nas
IES listadas nas bolsas de valores não pode representar, na ótica gerencialista, gastos que venham a causar preocupações nos investidores. Por outro lado, o capital de marca, parte dos ativos da organização
e componente do capital intelectual, não se sustentaria se a própria
atividade-fim não guardasse uma margem de lucratividade compensatória aos olhos dos grupos de investimento. Para alcançar este objetivo, traçam-se duas linhas de ação: diminuição dos custos da produção da mercadoria-ensino por sua descaracterização, padronização
e produção em escala e busca de financiamento público como bolsas,
empréstimos a fundo perdido para capital de giro em condições especiais por tratar-se de “atividade social”. Interessante observar que,
no discurso dos empresários do setor, a educação possui dupla face:
de mercado, quando seus porta-vozes visam à desregulamentação; e
social, quando visam ao financiamento por fundos públicos.
A cadeia fecha-se viciosamente quando os agentes financiadores
são também acionistas. Emprestam dinheiro, com incentivo governamental, para gerar mais dinheiro para si mesmos, ou seja, como
acionistas de uma IES, e, ao mesmo tempo, agentes financiadores,
veem o capital retornar duplamente valorizado: pela remuneração
dos empréstimos e pela valorização das ações que detêm6. Ao pleitearem a abertura pelo governo federal do financiamento estudantil
(FIES) para bancos privados, e não somente pela CEF7, os banFundamento-me na transcrição de gravação da fala do vice-presidente
do Itaú-Unibanco, Márcio de Andrade Schettini, na Conferência de
abertura do II Congresso da ES Privada, Araxá-MG, junho de 2009.
7
Esta é uma das demandas da Carta de Araxá, documento final do II
6
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queiros acionistas de IES preparam-se para a supervalorização de
seu capital numa operação ambígua e ambivalente. Resumem-se
assim as características do atual modelo de gestão das IES, no plano
da infraestrutura.
Na próxima seção, discutiremos a reestruturação da produção e da
gestão com base em elementos superestruturais. Registrando, contudo, que as duas dimensões são inseparáveis: tanto em uma como
em outra, infra e superestrutura, contam-se elementos de ambas.
Ideologia pós-moderna, relativismo e a produção
do conformismo psicofísico neofordista
O totalitarismo de mercado emerge compondo com sua face ideológica o quadro cultural propício à desmobilização política da classe
trabalhadora e ao abandono da perspectiva crítica no currículo. Tais
elementos permitem que a organização da sociedade civil reflita em
maior escala os aparelhos de hegemonia do capital do que os da
classe trabalhadora, desarticulada com a ilusão do “fim da luta de
classes” que acomete parte relevante de seus até então intelectuais
orgânicos e, em parte, fragmentada pelos modelos de gestão do trabalho pautados na competitividade.
A chamada “crise de paradigmas” afeta todos os campos do conhecimento, especialmente o das Ciências Humanas e Sociais, provocando o rechaço ao pensamento crítico de linhagem materialista
histórica, substituindo-o por um ideário relativizante e fragmentário. Agora a crítica dirige-se não ao modo de produção em sua
estrutura, mas às particularidades, aos “desvios” que a humanidade,

Congresso da Educação Superior particular, Araxá-MG, junho de 2009.
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com os “parcos” e “equivocados” recursos epistemológicos que a modernidade lhe havia legado, não havia impedido. Se a modernidade
e sua ciência geraram um mundo de desumanidade, decretemos o
fim da ciência da modernidade.
Este pensamento, levado às últimas consequências, tem contribuído para formar, nos últimos 15 anos, gerações de novos profissionais,
refratários a qualquer luta política na dimensão da crítica do modo
de produção, preocupados exclusivamente com particularidades,
diferenças, identidades, como se as particularidades não pudessem,
ou melhor, não devessem ser objeto de reflexão específica, porém
contextualizada e articulada com o macro. E a contextualização não
pode prescindir, ou melhor, fugir com horror, do panorama econômico. Fugindo horrorizados de um suposto economicismo mecanicista,
puristas epistemológicos abraçam um neomoralismo relativista tão
mecanicista quanto. Os fatos discutidos na seção anterior deveriam
ter-nos feito suspeitar que o econômico não morrera, que a luta de
classes não tivera fim. Da “crise de paradigmas” emerge o pensamento neoconservador, terreno favorável à desmobilização política. Fomenta-se o fetiche de alguns segmentos identitários desconectados
do que ocorre além de seu foco particular de luta.
Por sua vez, o capital continua cada vez mais articulado globalmente e como classe. O projeto de desmobilização pós-moderna
revolve o passado em busca de paradigmas tão herdeiros da modernidade quanto o “Mecanicismo” ou o “Estruturalismo”, ou seja, a
Fenomenologia revestida de neoconservadorismo e em sua tradição
mais aristocrática. Ressurge, leve de consciência, uma ciência descritiva e contemplativa, horrorizada ante o risco de macular, com
suas próprias “impurezas científicas” e “pretensões de verdade”, o
senso comum, o sagrado senso comum. Uma leitura menos vulgar
da tradição marxista permitiria ver a relevância da cultura em Marx,
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Engels, Gramsci, Thompson, Hobsbawn e muitos outros. Não precisamos abrir mão da crítica ao modo de produção capitalista para
darmos atenção à dimensão cultural. A projeção que este linchamento epistemológico sofrido pela tradição crítica materialista alcançou no mundo da produção das ideias, das ideias-mercadorias,
das mercadorias-ideias é impulsionado, inclusive financeiramente,
através do fomento à pesquisa, mesmo no interior das IES públicas.
Este neoconservadorismo invade a sala de aula a partir da concepção curricular relativista e o compromisso político do educador
como eixo formador do magistério sai de cena. Vemo-lo substituído por uma infinidade de “saberes” particulares, disciplinas instrumentais ou de suposta formação para a “cidadania”, uma cidadania
abstrata, talvez mais próxima da “cidadania corporativa”, da responsabilidade social, da culpabilização do indivíduo pelos danos ambientais e pelas epidemias. A falta de questionamento mutila hoje
a formação do magistério em sua capacidade crítica e até mesmo
cognitiva. É esta consciência ingênua que nossas IES estão forjando
nos alunos dos cursos de Pedagogia, Licenciaturas, Serviço Social
etc. Esta epistemologia neoconservadora acomoda-se perfeitamente nas mudanças infraestruturais descritas na seção anterior. Gera
o conformismo psicofísico adequado aos novos modelos de gestão
do trabalho, pautados no neotecnicismo, padronização, divisão do
trabalho. A docência é reduzida a operacionalização de uma pauta
produtivista determinada heteronomamente pela “alta hierarquia”
da corporação e seus intelectuais orgânicos.
E se, mesmo contrariando a cultura do conformismo, o docente insistir em que a aula padronizada não lhe permitirá exercer a
atividade criadora, como ser cognoscente, autônomo? E se insistir
em formar novos profissionais e novos seres políticos igualmente
cognoscentes e autônomos frente às ideologias neoconservadoras?
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E se persistir em seu papel de professor, de trabalhador que pensa
e projeta sua ação? Já temos a resposta oferecida pela Hoper Educacional, por meio do Sr. Ryon Braga: “Tem que fazer! Se não fizer,
não trabalha mais aqui!”
Este docente, ao não abdicar de sua condição de educador, ao lutar pela dimensão ontológica de seu trabalho, ao recusar-se à mutilação em uma prática padronizada de transmissão de informações e
veiculação de ideologias ingênuas (ou melhor, ideologias astuciosas,
mas que, para tornarem-se operantes, necessitam de consciências
ingênuas), é desqualificado como alguém refratário às novas tecnologias, desatualizado, jurássico, “autista”, “bicéfalo” 8.
Esta política de desqualificação do trabalho docente tem como
uma das instâncias de produção ideológica o PREAL, Programa de
Promoção das Reformas Educacionais na América Latina. Entidade vinculada ao Banco Mundial, foi instituído em 1996 por representantes de grandes grupos econômicos como Citibank, AT&T,
Discovery, GE e outros. Assim identificam sua finalidade: “Nós, os
empresários, como consumidores do produto da escola, que é a força
de trabalho, temos o direito e o dever de definir o que deve ser ensinado na escola e como” (SANTOS, 2004). Dispõem-se a formular
o modelo de reforma da educação que deverá ser incentivada pelo
mercado na América Latina e oferecem seu apoio aos governos locais
para implementá-las. Identificam no sindicalismo docente o principal obstáculo às reformas desejadas pelo mercado e propõem duas
Cito aqui a transcrição da gravação da fala da consultora da FIESP,
Guiomar Namo de Mello, que atribui ao docente a condição de autista,
bicéfalo, jurássico e outras qualificações menos elogiosas, ao referirse à resistência dos docentes às mudanças, à adaptação ao mercado.
Transcrição do II Congresso da Educação Superior Particular, AraxáMG, junho de 2009

8
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táticas: cooptação e repressão ao movimento sindical (SANTOS,
2004). O sindicalismo docente é, segundo o PREAL, composto por
grupos corporativos poderosos que devem ser neutralizados por meio
de políticas de compensação ou cooptação.
As organizações sindicais dos professores poderiam ser um
desses grupos. [...] Se ficarem contra as reformas, podem
solapar seriamente o processo. Por estas razões, aprovação e
implantação das reformas dependem da cooperação dos sindicatos dos professores ou ao menos que sejam impedidos de
desviar o processo das reformas. (SANTOS, 2004, p. 54-55)

Atualmente o PREAL abriga três grupos de trabalho, a saber: Padrões e Avaliação; Autonomia e Gestão; Profissão Docente. Este último dedica-se a mapear e diagnosticar a profissão docente, além de
propor um modelo de docência. Sua estratégia tem sido desmoralizar
e desqualificar o docente da América Latina. Constrói uma caricatura da atuação dos professores, argumentando que as aulas são “declamadas” ao estilo “tradicional”; empreende ofensiva contra planos de
carreira derivados de lutas coletivas, propondo sua substituição por
remuneração baseada no mérito, em consonância com a tendência
mundial no neoliberalismo de individualizar a avaliação e a remuneração do trabalhador, deslocando o foco da negociação coletiva para
a perseguição de “metas” irrealizáveis; propõe certificação alternativa
por competências e o fim da regulamentação do exercício profissional. Objetiva à destruição da dimensão coletiva da carreira. Formula
textos e informes educativos para nortear políticas, recorrentes no
intento de desmoralização do trabalhador docente.
Para ampliar a desmoralização e vulnerabilizar ainda mais a categoria docente, a fim de veicular o modelo da padronização para
economia de escala, alegam serem os professores os piores alunos
egressos das escolas básicas, aqueles de pior desempenho nas provas
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de inteligência, personalidades acomodadas que escolhem a profissão docente por ser previsível e rotineira (CASTRO e IOSCHPE,
2007). Apelam com argumentação sexista para legitimar a baixa
remuneração: “[...] há que se considerar o fato de que os professores da região são em imensa maioria do sexo feminino e provêm
de lares onde a remuneração se complementa com a do cônjuge”
(CASTRO e IOSCHPE, 2007).
Estes são os traços decisivos, no plano da superestrutura, determinantes e determinados do/pelo quadro de mercantilização da ES:
substituição dos paradigmas epistemológicos críticos pelo descompromisso político, do sentido de classe pelo sentido de indivíduo ou
fração, gerando uma consciência ingênua e despolitizada nos novos
professores, consciência esta terreno favorável para a imposição, sob
o disfarce da “modernização tecnológica”, de concepções de trabalho, de trabalho docente, de conhecimento, de ciência, de currículo
e do papel social da educação convenientes ao neopragmatismo,
neofuncionalismo e neoprodutivismo, que por sua vez são ideologias orgânicas do modelo de reestruturação produtiva discutido na
seção anterior.
Sociedade Civil e Estado: As ações dos empresários do ensino
Esta seção trata de ações dos empresários de ensino organizados
em seus aparelhos de hegemonia, a saber, a ABMES - Associação
Brasileira de Mantenedoras da ES e o Fórum da Livre Iniciativa
na ES. Ambos têm como interlocutor, em sua guerra de posições,
a Frente Parlamentar em Defesa das IES Privadas. Segundo o Deputado Federal João Mattos, presidente da Frente, em pronunciamento durante o II Congresso da ES Privada em junho de 2009,
este agrupamento conta hoje com 214 parlamentares no Congresso
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Nacional Brasileiro. Com esta base de apoio parlamentar, é possível
ao setor propor alterações a seu favor na legislação legalizando a
mercantilização da ES. A Frente esteve presente, pela representação de diversos parlamentares, durante todo o Congresso de Araxá,
declarando afinidade com a ideologia manifestada.
O Fórum da Livre Iniciativa na ES, organicamente ligado à ABMES e
às entidades representantes das modalidades específicas das IES, como
associações de universidades, de centros universitários, de faculdades isoladas e integradas, é o responsável pela organização, em novembro de 2008 e
junho de 2009, dos dois congressos da ES particular, respectivamente em
Porto de Galinhas-PE e em Araxá-MG. Destes congressos, emitiram-se
dois documentos finais, as Cartas de Recife e de Araxá.
Tanto a ABMES quanto o Fórum notabilizam-se pela contundência com que atacam o Estado Nacional. Como bons representantes da economia capitalista, abominam o Estado em sua função
reguladora, mas não prescindem de sua forte presença como ente
financiador. O mercado educa, mas o Estado financia. Além da internacionalização e ampliação do financiamento público, como expansão do PROUNI para IES inadimplentes com o fisco, expansão
do PROUNI para a pós-graduação e para a Educação Profissional,
utilização dos recursos do FAT e do FGTS para financiamento de
mensalidades, obtenção de financiamento de capital de giro junto
ao BNDES, o principal foco nas duas cartas situa-se no campo da
acreditação exercida pelo MEC (credenciamento, autorização, reconhecimento, renovação, avaliação, acompanhamento).
As entidades patronais posicionam-se frontalmente contra o SINAES, Sistema Nacional de Avaliação da ES, propondo a criação
de uma agência de acreditação para o setor privado, controlada pelo
próprio setor, completamente independente do poder público e com
critérios de qualidade definidos pelo mercado. Para a consecução
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destas metas (autorregulamentação com financiamento público),
vêm desenvolvendo intensa e sistemática atuação frente ao governo
(Executivo e Legislativo). Mantém-se regularmente na agenda das
comissões de Educação da Câmara Federal e do Senado, além da
própria Presidência da República. A ABMES realiza mensalmente seminários para formular suas políticas. Igualmente, as entidades
representativas das mantenedoras nos estados realizam seminários
regulares. Resume-se, assim, a atuação política patronal. A pauta de
2010 privilegia a atuação de classe desta fração do capital na elaboração do novo Plano Nacional de Educação, especialmente na relação
sociedade-civil (ABMES, Fórum)/Estado (Frente Parlamentar).
Considerações finais
Relacionamos os eixos político-econômicos, ideológico-pedagógicos e ações do capital da educação por meio da abordagem metodológica materialista histórica a partir da categoria de totalidade. Tomando o concreto como a síntese de muitas determinações, como
unidade do diverso, Marx (1978) sugere um percurso metodológico
que favorece a apreensão do sentido de um fenômeno como expressão não somente da justaposição de seus fatores componentes, mas,
sobretudo, da inter-relação destes condicionantes. Kosik (1976)
nos fornece orientações para a ruptura com a pseudoconcreticidade, para ultrapassarmos a percepção empirista dos fenômenos em
sua aparência.
Concluímos, portanto, que a mercantilização da ES empreendida
nas últimas décadas no quadro político-econômico neoliberal da
mundialização do capital e da reestruturação dos paradigmas da
produção e da gestão do trabalho tem concorrido para a desqualifi364

cação docente e para a perda de sentido de seu trabalho, bem como
para a descaracterização do processo pedagógico e das relações educacionais. Aponta o rumo do “novo” individualismo do mercado.
Como afirma Gramsci, “As baionetas dos exércitos de Napoleão
encontravam o caminho já preparado por um exército invisível de livros, de opúsculos [...]” (GRAMSCI, 2004, p. 59-60). Temos, da parte da ação hegemônica do capital da educação, o exército de “livros”
e “opúsculos” do mercado imposto com seu projeto de formação de
consciência ingênua permeável a este exército. Vivemos o desafio de
assumir o compromisso histórico de retomar o trabalho em educação
como práxis transformadora, sem receio da pseudo-concreticidade
pós-moderna que, em última instância, inclusive por omissão, legitima o economicismo e o determinismo tecnológico.
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