
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
 
 

 

 

 

 

 

 

A Pedagogia da Comunicação: as repercussões 
da formação contínua nas práticas docentes 
 
 
 

 

 

 

 

 

CARMEM LÚCIA LASCANO PINTO 

 

PELOTAS/RS 

2002 



 2 

CARMEM LÚCIA LASCANO PINTO 

 

 

 

 

 

A Pedagogia da Comunicação: as repercussões 
da formação contínua nas práticas docentes  
 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Pelotas, como exigência parcial 

para obtenção do título de Mestre em Educação, na área de 

concentração em Formação de professores, sob a 

orientação da  Professora Doutora Tânia Maria Esperon 

Porto. 

 

 

 

 

 

PELOTAS/RS 
FaE – UFPEL 

2002.



 3 

Sumário 
 

      Novos ventos...Novos caminhos: 04 

 

I. Uma trajetória em busca da segurança 

1.1  Origem e justificativa........................................................................................13 

1.2 Questões de pesquisa.....................................................................................22     

1.3 Objetivos de pesquisa......................................................................................23 

II.      Os professores frente às novas exigências educacionais.....................24 

2.1 A transição paradigmática: entre a segurança e o desconhecido.....................25 

2.2  O ensino em busca de inovação......................................................................38 

2.3 A formação contínua de professores como apoio à inovação...........................48 

III. Conhecendo a Pedagogia da Comunicação...........................................54 

IV. A pesquisa: o trajeto percorrido..............................................................59 

4.1 Apresentando a escola, os alunos e os professores.......................................60 

4.2  Minha inserção no projeto...............................................................................61 

4.3 A opção metodológica de pesquisa.................................................................65 

V. O Projeto Parcerias....................................................................................70 

5.1   Uma visão geral..............................................................................................70 

      5.2. As parcerias em busca da autonomia e da reflexão........................................77 

5.3  A ênfase no coletivo........................................................................................99 

5.4  A valorização das necessidades, dos saberes e das experiências...............125 

5.5  As diferentes linguagens, temas e mídias......................................................137  

VI. Considerações sobre a pesquisa: na esperança de que soprem novos 

ventos que nos levem por novos caminhos.....................................................150 

Referências Bibliográficas ...............................................................................158 

Anexos.................................................................................................................163 



 4 

Anexo 1 

Roteiro da entrevista.............................................................................................164 

Anexo 2 

Roteiro da observação na sala de aula................................................................167 

 



 5 

Agradecimento   

 
Como retribuir a todos que estiveram presentes nessa caminhada de crescimento? Como 

dizer aos que de certa forma abandonei, que mesmo nos momentos em que eu parecia estar 

ausente eles estavam presentes na minha afetividade, dando-me condições de ir em frente? Como 

agradecer aqueles que quando eu me recolhia aos estudos, compreenderam o momento vivido e 

insinuaram que posteriormente eu os recompensaria pelas horas roubadas? Como agradecer 

também àqueles que impacientes procuravam, mesmo sabendo de minhas limitações sorver só um 

pouquinho de tempo para usufruir do nosso convívio, mostrando que quando gostamos queremos 

alimentar essa amizade e/ou amor? Como dizer a uma criança diariamente? Espera um pouquinho 

filha, que já estou terminando. 

 

Agradecer é reconhecer o imenso apoio que recebi. É isso que eu quero fazer. 

 

À Andressa, minha filha querida, pelo amor incondicional, pelo carinho que me repunha as 

energias nos momentos em que eu mais precisava. Pelos momentos, também, em que não 

agüentando mais a minha pseudo-ausência, jogava as culpas de uma mãe sempre ocupada para 

cima do mestrado. 

Ao Junior pela paciência, pelo companheirismo e por ter cursado o mestrado junto comigo, 

avançando nas discussões e percepções sobre um novo paradigma. 

Aos meus pais por terem me gerado e zelado pelo meu desabrochar, apostando sempre na 

minha capacidade.  

Aos meus irmãos e cunhadas pela força e pelo estímulo incessantes. 

À minha sogra, tias, tios e primas pela confiança, pelo apoio e interesse. 

Às colegas do seminário de dissertação - Daisi, Denise, Leila, Vânia, Rosane – pelo agradável 

convívio e pelas trocas (de carinho e de experiências) que proporcionaram grande aprendizagem. 

Às amigas Regina Zauk e Vera Mayorca pela presença e pelo apoio telefônico de todas as 

horas.  

Aos membros da banca examinadora o meu agradecimento pelo interesse e pela valorização 

ao meu trabalho, trazendo um olhar de outras territorialidades, como diria a Cléo. 



 6 

 Aos professores do Curso de Mestrado que me orientaram na trilha de novos caminhos e em 

especial à minha orientadora Tânia Porto, com quem tanto aprendi. 

Às professoras e aos funcionários da Escola Estadual Luiz Carlos Corrêa da Silva pela 

disponibilidade e acolhida que recebi.  

Às professoras participantes deste estudo o meu obrigada pela parceria por nós realizada.  

Aos amigos pela paciência, pelo apoio e pela certeza de que posso sempre contar com sua 

afeição e apoio. 

Aos integrantes do corpo administrativo da Faculdade de Educação, pela atenção e 

disponibilidade sempre demonstrados. 

Aos colegas do CEFET/RS – Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas, pelo apoio, 

pelo carinho e pela torcida, tão sinceros. 

 



 7 

RESUMO 

 

Principalmente nas duas últimas décadas, a sociedade contemporânea vem sendo marcada 

por mudanças que ocasionaram transformações nos setores social, cultural, político, econômico  e 

tecnológico.  De um processo centrado na figura do professor, as alterações citadas passam a 

apontar para novas exigências educacionais e docentes, que, por sua vez,  impõem a compreensão 

do aluno como sujeito que participa ativamente em seu processo de formação. Ensinar passa a ser 

entendido como auxiliar os alunos a construírem relações críticas e interativas com a cultura 

sistematizada em suas várias manifestações. Assim, os educadores vêem-se pressionados a 

abandonarem um modelo de docência conhecido e buscarem novos caminhos que lhes possibilitem 

enfrentar as diferentes situações. A mudança não se restringe ao referencial docente, mas, 

sobretudo, à forma de conceber a educação e os papéis docente e discente no processo de 

construção do conhecimento. A formação contínua de professores tem sido citada por 

pesquisadores da área como um possível suporte para auxiliar os educadores a discutirem e 

refletirem sobre essas questões, podendo assim estar em constante construção. Com o propósito de 

aprofundar o conhecimento sobre essa formação e conhecer as repercussões nas práticas docentes 

de sala de aula, decidi investigar um projeto coletivo de formação docente em serviço, que vem se 

desenvolvendo regularmente desde 1997 até os dias atuais em uma escola pública da periferia de 

Pelotas. Minha escolha por este projeto ateve-se, principalmente, à duração prolongada (5 anos), e 

a sua constituição em parceria com os professores, pretendendo superar o mero treinamento que, 

muitas vezes, caracteriza o processo de formação contínua.  A pesquisa foi realizada com 

professores do ensino fundamental que atuam de quinta a oitava série e desenvolveu-se de abril de 

2001 a julho de 2002. Para a operacionalização da pesquisa, utilizei a abordagem qualitativa de 

pesquisa com opção pelo estudo de caso do tipo etnográfico. Minha permanência como 

pesquisadora na escola em estudo durante treze meses, possibilitou o conhecimento do projeto, o 

contato com práticas docentes e o desvelamento da percepção dos professores sobre essa ação. 

Os dados levantados confirmam a relevância desse tipo de formação porque oferece aos 

educadores o espaço para a auto-construção pessoal, profissional e para o desenvolvimento 

organizacional da escola e podem auxiliar com novos aportes para a compreensão da formação 

docente no coletivo em constante reestruturação, considerando a realidade comunicacional da 

sociedade atual. 
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Novos ventos... Novos caminhos... 

 
 

“No campo e no mar das idéias estão soprando ventos novos. Em certas paragens do 
pensamento os ventos deram de agitar-se. Por alguns lados, como nas biociências, não há sinal 
de aquietamento. Em contrapartida, no terreno da educação ainda se encontram ambientes 
fechados, com aquele ar parado de certezas prontas.” (Assman, 2000, p.74)  

 

 
 Nos últimos anos, a sociedade contemporânea vem sendo marcada por acentuadas e 

freqüentes mudanças, ocorridas de forma tão inesperada, que levam os indivíduos a encontrarem 

dificuldades para se adaptarem à realidade de forma a nela intervir.  Essas transformações se 

disseminaram no mundo globalizado capitalista e chegaram à escola, atingindo a vida de 

professores e alunos. O grande volume de informações e a velocidade dos acontecimentos são 

evidências de uma era de incertezas, que trazem consigo situações difíceis e inesperadas para 

muitos educadores. Entretanto, negar-se a enxergar a realidade não minimiza os problemas; ao 

contrário, agrava-os. O momento atual aponta para novas exigências educacionais e docentes.  

 

Assim, os professores encontram-se entre a segurança de um modelo educacional conhecido 

que não atende a maioria de suas necessidades e a incerteza de um outro caminho que precisa ser 

construído de acordo com a realidade que aí está. Considerando que a formação docente inicia-se 

antes mesmo do ingresso dos professores na universidade (Tardif, 2000), a preparação acadêmica 

localiza-se no centro dessa construção profissional, restringindo-se a um curto espaço de tempo 

dessa, que se prolonga (ou deveria prolongar-se) por toda vida. Portanto, uma formação docente 

universitária, nem sempre dá conta de todas as demandas surgidas ao longo da vida profissional 

dos educadores. A formação de professores tende a tornar-se permanente, por uma necessidade 

emergente da postura de eternos aprendizes. 

 

A busca de novas alternativas para a atuação docente, surge como uma possibilidade e ao 

mesmo tempo uma aventura. Aventura não como um processo casual, ao sabor dos “ventos”...mas 

como uma “viagem” que, embora estruturada e planejada, possa ser trilhada por diversos caminhos. 

A formação contínua de professores tem sido proposta como uma alternativa para auxiliar os 
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educadores a enfrentarem essa situação, servindo de suporte à constante construção docente. A 

análise de outros processos de continuidade à formação inicial pode ser um ponto de partida para os 

educadores construírem os próprios trajetos de formação contínua e, quem sabe, contribuir para que 

esses “novos ventos”, a que se refere Assman (2000), soprem também para os lados da educação.  

 

Para ampliar o conhecimento sobre a formação contínua, decidi investigar um projeto coletivo 

de  formação docente em serviço, que vem se desenvolvendo regularmente desde 1997 até os dias 

atuais em uma escola pública da periferia de Pelotas/RS. Minha escolha pelo projeto deve-se, 

principalmente, a dois fatores: ao seu tempo de duração (cinco anos) e a sua constituição em 

parceria da universidade com a escola pública, que pretendem superar o mero treinamento que, 

muitas vezes, caracteriza a formação contínua.  

 

Para dar conta de meus propósitos de pesquisa, apresento o texto estruturado em cinco 

capítulos.  

 

Em Uma trajetória em busca da segurança, trato da origem e justificativa dessa 

investigação. Nele, reflito sobre minha história de vida em busca de um roteiro que a mim bastasse 

seguir, assegurando a plena certeza de alcançar meus objetivos. Percebi que essa visão de 

segurança era incipiente para sustentar minhas práticas, desde quando me defrontei com o exercício 

da profissão. Minha concepção de segurança, hoje, possui uma outra abordagem, que inclui a 

constante revisão do referencial docente entre suas prioridades.  

 

Entendendo que a atuação docente não acontece à parte do mundo em que se vive, no 

capítulo Os professores frente às novas exigências educacionais, trago o posicionamento de 

autores que mostram estar a sociedade e, conseqüentemente, a educação -- vivendo uma transição 

paradigmática, precursora de um novo paradigma. Descrevo algumas exigências que em 

decorrência dessas mudanças passaram a ser apresentadas à educação. Encerro o capítulo 

procurando descrever  um pouco mais sobre a formação contínua de professores. Esse que pode vir 

a ser um dos sustentáculos à inovação e à mudança, indispensáveis à ação docente nesse novo 

milênio. 
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No capítulo Conhecendo a Pedagogia da Comunicação, destaco a inserção das mídias 

interativas na vida cotidiana dos indivíduos da sociedade atual e a emergência de reconhecermos 

que há muito elas invadiram o espaço escolar. Reconhecer para que possamos levar os jovens 

estudantes a refletirem criticamente sobre quaisquer propósitos que as mídias possam ter. Explicito 

o embasamento dessa pedagogia e exponho seus pressupostos a partir do referencial teórico de 

Gutiérrez, Penteado e Porto, pesquisadores que muito vêm contribuindo para sistematizar essa 

abordagem paradigmática ainda emergente.  

 

No capítulo A pesquisa: o trajeto percorrido, apresento a escola, os alunos e os 

professores, assim como minha inserção no projeto e a definição da abordagem metodológica de 

pesquisa.  

 

No capítulo O Projeto Parcerias, realizei a análise dos dados coletados, buscando a 

interlocução entre o referencial teórico, meu referencial de pesquisadora e o referencial das 

professoras participantes deste estudo. Nesse caminho, reafirmei algumas concepções e questionei 

outras que possuía. No transcorrer do processo tive gratas surpresas. Aprendi com os sujeitos da 

pesquisa e com os demais integrantes desse contexto - alunos, auxiliares administrativos, diretores 

supervisores e coordenadores pedagógicos -, através da troca de experiências ocorridas durante 

minha inserção no projeto.    

 

O capítulo Considerações sobre a pesquisa: na esperança de que soprem novos ventos 

que nos levem por novos caminhos, corresponde a algumas percepções sobre o trajeto 

percorrido  nesta investigação. Essas reflexões não pretendem ser conclusivas e sim, portas que se 

abrem e quem sabe permitam fluir brisas que fortaleçam a formação contínua de professores como  

apoio à inovação docente no cotidiano da escola.  
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I. Uma trajetória em busca da segurança 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não são os conhecimentos, as informações e nem as 
verdades transmitidas através de discursos ou leis que 
dão sentido à vida. O sentido se tece de outra maneira, a 
partir de relações imediatas, a partir de cada ser, a partir 
dos sucessivos contextos nos quais se vive.” 
 

Franciso Gutiérrez e Cruz Prado 
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I. Uma trajetória em busca da segurança 

 

1.1 Remexendo nas “gavetas”: a origem deste estudo 

 

Procurando desvendar as razões que me levaram a optar pelo estudo da formação docente e 

entendendo que todo processo investigativo acontece em decorrência de variadas motivações,  fez-

se indispensável olhar para dentro de mim, desnudar-me, retroceder no tempo de minha 

memória...relembrar. Percebo que só posso rever essa caminhada através de fragmentos, dos 

registros que não escondi de mim e remexer, romper, libertando-os para trazer à luz algo já quase 

escondido pela escuridão. Fragmentos, marcas, certezas e insegurança, boas lembranças, outras 

nem tanto, dificuldades vencidas e outras a vencer. Miscelânea. Um eterno aprendizado.  

 

Recordo-me de ter vivido uma infância tranqüila e feliz, com direito a uma família que sempre 

me apoiou e ofereceu ampla estrutura emocional e material. Muitos amigos, muito espaço para 

brincar; minha mãe sempre amiga, disponível e pronta para me ouvir, valorizando da mesma forma 

os mais simples e inocentes conflitos (que a mim pareciam grandes). A lembrança da casa na praia 

do Laranjal, onde passávamos as férias de verão e os banhos numa Lagoa dos Patos despoluída1, 

que parecia uma praia de mar quando salgava no verão. Lagoa dos Patos cantada em verso e prosa 

por Kleiton e Kledir: “Lagoa dos patos, dos sonhos, dos barcos, mar de água doce e paixão...”, 

nessa tradução sensível dos sentimentos experimentados por muitos de nós que crescemos 

passando os verões na praia, admirando as suas belezas, aprendendo sobre sentimentos e 

emoções em suas orlas.  

 

Tenho forte lembrança das praças, pelas quais eu não podia passar sem me “regozijar” em 

todos os brinquedos, pedindo sempre mais um pouquinho. Os parques de diversão e os circos 

quando vinham à cidade. Ah!...havia também a escola. A escola, principalmente nas séries iniciais, 

contrariava todos os desejos e necessidades de uma criança ativa como eu e representava o que 

tão bem expressa Snyders,  “um medicamento amargo” que deveria ser engolido “a fim de garantir 

                                                 
1 A praia do Laranjal localiza-se ao sul da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul - Brasil. A Lagoa dos Patos é a maior 
lagoa do Brasil em extensão.  
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para mais tarde, um mais tarde bem indeterminado, prazeres prometidos, senão assegurados.” 

(1988, p.12) 

 

Meu pai, uma lição de perseverança e competência, fez o curso clássico, na época 

correspondente ao ensino médio, concluindo-o com dezenove anos, ainda solteiro. O curso de 

Filosofia – Licenciatura e Bacharelado - aconteceu já trabalhando e com dois filhos. Ainda hoje, após 

ter se aposentado há quase vinte anos, quando encontro com seus ex-alunos, perguntam pelo 

“professor Pintinho” e, saudosos, relembram o prazeroso convívio que tiveram. Seu exemplo 

mostrou-me, desde cedo, o caminho a seguir: estudar e ser “alguém na vida”!  Na época, a profissão 

docente ocupava um lugar de destaque.  

 

Minha mãe, embora tivesse estudado somente até a quinta série e não trabalhasse fora de 

casa, nunca fez nenhuma distinção entre eu e meus dois irmãos. Por ser mulher, nunca fui 

pressionada a fazer o serviço doméstico. A minha ajuda era espontânea. Essa atitude explicitava 

que minha obrigação, tanto quanto a dos meus irmãos, era a de dar conta das tarefas escolares. 

Ainda que de forma implícita, em minha educação, sempre esteve claro que o futuro estava atrelado 

à busca da realização pessoal, sendo impossível dissociá-la da profissional, do sucesso e da 

segurança que isso representava.  

 

Na escola fui uma menina quieta, introvertida, mais por imposição da estrutura escolar do que 

por minha natureza. Atrevo-me a associar essa timidez a um período de poucas palavras, onde 

poucas coisas podiam ser ditas e concordar com o sistema parecia ser a única alternativa. Sou filha 

da repressão. Quando ocorreu o golpe militar em 1964, eu estava com três anos.  Naquela época 

contestar ou discordar dos professores era sinônimo de insubordinação, que era reprovada por 

Deus, inclusive – pelo menos no meu imaginário. A comparação com meu irmão mais velho, muito 

centrado e certinho, também contribuiu para a minha “normalização”. Pretendendo ser 

recompensada pelo bom comportamento, lutava para adequar-me ao esperado. A repressão, no 

entanto, gerava não só insegurança como uma atitude pouco crítica e altamente reprodutiva diante 

dos fatos da vida. 
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Mas nem sempre fui assim. Tínhamos (eu e minha turma de amigos) nossos momentos de 

ousadia. Corríamos riscos, ainda que esses representassem, por exemplo, subir em árvores 

altíssimas, que hoje me pergunto se tinham força para nos sustentar, andar de bicicleta por todo o 

Laranjal sem hora para voltar para casa, explorar os terrenos quase nativos localizados atrás da 

casa da praia, deparando-nos com cobras e outros bichos, tomar longos banhos no Laranjal sem 

respeitarmos o horário imposto para retornar a casa, aproveitando cada dia como se fosse o último. 

Pequenos pecados que, graças a Deus, cometemos. 

 

Nunca esqueci, também, quando depois de formada e já trabalhando no Colégio Municipal 

Pelotense eu e mais três colegas publicamos uma matéria paga no jornal, onde desmentíamos uma 

notícia proveniente de fontes da prefeitura (nosso empregador) à qual faltava com a verdade. Uma 

ousadia que me custou dias e dias de terrorismo por parte do meu pai, temeroso pelas notícias que 

ouvia de que seria despedida por causa da atitude tomada, pois eu estava em estágio probatório. 

 

Retornando à minha infância, posso dizer que tive uma formação de qualidade para o modelo 

da época. Estudei em escola particular e em escolas públicas, que em nada ficavam a dever umas 

às outras. Minha formação, a partir do fundamental, aconteceu no colégio Municipal Pelotense, onde 

tive a oportunidade de conhecer e praticar diversos esportes, entre eles a Ginástica Olímpica, minha 

grande paixão. Da mesma forma, participei durante muitos anos do movimento bandeirante, onde, 

através de brincadeiras e atividades recreativas (jogos) podia fugir daquela formação que nos 

considerava tão melhor educadas, quanto mais obedientes fôssemos. As possibilidades de usufruir 

maior liberdade, e de interagir com os outros, experimentadas nessas atividades influenciaram, 

sobremaneira, minha escolha profissional.  

 

A opção pela Educação Física veio mais pelo aspecto da prática de atividades para mim tão 

prazerosas e pela possibilidade de conciliar trabalho e prazer. A questão financeira não me 

preocupava, pois os tempos eram outros. Meu pai sustentava nossa família e conseguiu adquirir um 

patrimônio razoável somente com a atividade docente. Pareceu-me, então, que o magistério 

proporcionaria a segurança que eu procurava. 
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Realizei minha formação superior no período de 1978 a 1980, quando a educação, como as 

demais ciências, utilizava-se de um modelo completamente calcado no tecnicismo. O curso de 

Educação Física escolhido, era um dos maiores representantes de uma educação que privilegiava o 

método. Método adequado, sinônimo de objetivos “atingidos” e de aprendizagem “garantida”, outro 

indicador da segurança que busquei na escolha da profissão.  

 

Na Faculdade de Educação Física depositei muitas expectativas. Ao curso superior dediquei-

me, pretendendo dominar “todo” o conhecimento e capacitar-me para lecionar “todas” as 

modalidades esportivas. Situações que eu acreditava serem possíveis. Concluí o curso em três 

anos, alcançando o melhor aproveitamento da turma, segura de ter feito as melhores escolhas,  

aproveitado ao máximo o curso e aprendido como ser uma ótima professora.  

 

 Ao me formar em Educação Física, o Colégio Municipal Pelotense (local onde eu havia 

estudado durante seis anos) abriu uma vaga para substituir uma professora dessa disciplina, na 

época gestante (1981). Fui chamada para atuar em um desporto no qual havia sido aluna -- 

Ginástica Olímpica. Junto com a prática surgiram as dificuldades. A descoberta de que o curso 

superior não havia “transmitido as fórmulas adequadas”. Com o passar do tempo, percebi que o 

enfrentamento, a experiência, a busca do crescimento eram elementos também importantes para o 

processo de construção docente.  

 

O mais curioso é que, naquela época, não percebia que as responsabilidades pelas 

dificuldades enfrentadas no exercício da docência não eram exclusivamente minhas. O paradigma 

moderno, uma metanarrativa incontestável, não permitia questionamentos sobre a formação 

recebida. Em busca de respostas não encontradas na formação inicial, no ano seguinte cursei a 

Especialização em Educação Física Escolar. 

 

No Colégio Municipal Pelotense atuei até 1986, quando me afastei por indisponibilidade de 

horários, pois assumi, em 1987, uma vaga na Escola Técnica Federal de Pelotas, atual Centro 

Federal de Educação Tecnológica, CEFET-RS, onde havia prestado concurso. Paralelamente ao 

meu trabalho no Colégio Municipal Pelotense, trabalhei na Secretaria Municipal de Rio Grande - 

SMEC, onde também havia realizado concurso. Pela SMEC atuei durante cinco anos, no Centro 
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Municipal de Recreação e Lazer, num projeto aberto à comunidade, onde lecionava Ginástica 

Olímpica. Nesse projeto permaneci até 1989, quando pedi afastamento, ficando com dedicação 

exclusiva ao CEFET-RS. 

 

Embora sofresse ao me afastar do Pelotense e, mais tarde, do Centro Municipal de Recreação 

e Lazer, pensei ter encontrado, na então Escola Técnica Federal de Pelotas, hoje CEFET- RS, a 

segurança que procurava. Tinha algumas vantagens, tais como: turmas não muito grandes, amplas 

condições materiais de trabalho, estabilidade no emprego (assegurada por concurso), dedicação 

exclusiva (menor carga horária e maior disponibilidade para estudar e me aperfeiçoar) e 

remuneração suficiente, não precisando trabalhar em outros locais. Essas situações contribuíram 

para que eu me sentisse, segura, valorizada e fortalecida como professora. Julguei que essas 

conquistas me dariam as condições necessárias para desenvolver um trabalho com qualidade.  

 

Desde o meu ingresso no magistério os desafios foram constantes em busca de segurança, 

do autoconhecimento e da melhoria do meu fazer pedagógico. A formação superior priorizava os 

conhecimentos técnicos, de grande relevância, mas fornecia poucos elementos para atuar com 

clareza na formação de um indivíduo autônomo, participativo, comprometido com a sociedade em 

que vivia. Na busca de melhor contribuir para a formação de meus alunos, a atualização constante 

sempre foi por mim perseguida, através de cursos, simpósios, leituras, conversas com os colegas, 

reflexão sobre o meu trabalho, entre outras atitudes.  

 

Através dessas situações, procurei ter “certeza” de estar contribuindo para a formação dos 

meus alunos para a vida, como pessoas, e não só para aprenderem a jogar o vôlei, o basquete, a 

ginástica olímpica, a dança, entre outros desportos com os quais trabalhei. Estes são os meios que 

utilizo com o objetivo de alcançar a educação de cada um como um todo. Destaco a importância e o 

valor da Educação Física para a saúde, para a melhoria da qualidade de vida, aprimorando a 

coordenação motora, desenvolvendo o raciocínio e as inteligências, entre outras habilidades 

corporais e mentais, mas sobretudo no desenvolvimento de atitudes e valores que, para mim, são 

básicos na educação dos indivíduos. Entre estes comportamentos, procuro trabalhar a 

solidariedade, o companheirismo, o espírito de equipe, a amizade, o respeito, a responsabilidade, a 

determinação, a iniciativa, a autoconfiança e a confiança nos companheiros. O jogo coloca o aluno 
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frente a frente com seus limites e possibilidades, mas deixa claro, também, que estes podem ser 

superados. Perseguir o alcance desses aspectos é crucial, para que eu, como docente, sinta estar 

cumprindo com o meu papel. 

 

Mas estas ações não eram (e ainda hoje não são) fáceis. Muitas vezes defrontamo-nos com 

posturas rígidas, veiculadas pela mídia, reforçadas por alguns pais e/ou órgãos que se dizem 

formadores. Para eles a preocupação maior é com a vitória, deixando em segundo plano os meios 

utilizados para alcançá-la.  Inobstante os obstáculos enfrentados, sempre tive o entendimento de 

que o papel da escola, bem como o meu papel de professora não é somente transmitir o conteúdo. 

Ao longo de minha vida eu me perguntava: é isso mesmo? Discutia com colegas/amigas que tinham 

a preocupação de ir além das certezas postas pela formação docente e dividiam comigo suas 

ansiedades e descobertas. No entanto, pela experiência vivida, percebi que muitos professores nas 

instituições onde trabalhei, não gostavam de confessar dúvidas ou até mesmo discutir alternativas 

e/ou posturas pedagógicas. Para eles, para sermos bons professores, deveríamos ter somente 

certezas. 

 

O que considero ser o retorno do meu trabalho aparece quando observo a aprendizagem 

ocorrida, o crescimento pessoal dos meus alunos e percebo que o convívio para mim e para eles foi 

prazeroso. Entendo como retorno também, quando os encontro, depois de passado um certo tempo, 

e eles relembram fatos e/ou situações vividas que auxiliaram em sua vida. Cito três exemplos: 

quando saí para fazer o mestrado, as alunas de uma turma de quarto ano que levei um certo tempo 

para conquistar, fizeram um cartão para expressar seus sentimentos em relação a mim. O acróstico 

com meu nome, trazia uma mensagem onde diziam: “Como você mesma disse A nossa convivência 

foi muito significativa Reconhecemos que não só aprendemos os “macetes” do jogo Mas também 

aprendemos a não depreciar umas às outras e sim Incentivar, reconhecendo as virtudes de cada 

uma. Nossa união aconteceu graças aos seus “puxões de orelha”. Hoje, sua saída nos entristece, 

mas sabemos que será um Aperfeiçoamento de seus conhecimentos. Por isso, boa sorte e ... valeu”. 

O meu agradecimento a elas. O acróstico e as flores a mim oferecidas demonstraram o quanto 

nossa convivência foi significativa,  trabalhando através do vôlei, as relações e a união do grupo, no 

qual me incluo.  
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Uma outra situação que me marcou muito foi quando encontrei uma aluna, com a qual havia 

convivido há no mínimo dezesseis anos atrás, com seus três filhos e ela disse para eles: esta 

professora é responsável pelo fato da mãe estar com vocês, hoje. Por quê? Perguntei. Ela me disse 

mais ou menos assim: Quando fui tua aluna eu vivia um momento muito difícil de minha vida. Tinha 

doze anos e toda  a responsabilidade da casa por cima dos ombros, entre outros problemas. Às 

vezes entrava em desespero, pensava até em me matar. Nossas conversas foram muito importantes 

para mim naquele momento. E eu não sabia o quanto.  

 

E entendo como retorno do meu trabalho, também, quando encontro com ex-alunas, agora já 

na Faculdade, e elas demonstram carinho, me tratando de igual para igual e comentam: Carminha, 

como eu sinto falta das nossas aulas. Lembro-me quando tu comentavas que mais tarde sentiríamos 

falta de nosso grupo e de um espaço para jogar e fazer ginástica. Eu estou sentindo. Não tenho 

dúvida que aprendi a ser educadora sendo, atuando, convivendo. Aprendo muito com os alunos, 

ouvindo, respeitando, mas também fazendo-me respeitar. O exemplo e a coerência são  grandes 

formadores. A afetividade na relação professor-aluno para mim é essencial, é dela que me alimento. 

E com essa energia que me fortaleço. Aprendo muito com os colegas, observando as alternativas de 

cada um. Conhecendo suas experiências, aprendo pela afirmação ou pela negação.  

 

Numa era de incertezas, diante de uma sociedade com atitudes questionáveis, tais como, 

individualismo e competitividade excessiva, prática e ideologia consumistas, valorização exagerada 

dos vitoriosos (independentemente do tipo de competição ou dos meios utilizados para vencer), uma 

das maiores contribuições da educação é trabalhar na formação de valores voltados para a 

solidariedade e para a cidadania. Parece-me importante promover o companheirismo, a 

interaprendizagem, a convivência, sem ignorar a realidade, muitas vezes excludente e o reduzido 

número de oportunidades que está aí, como conseqüência do modelo político, econômico e social 

vigente. Educar inclui capacitar nossos alunos para enfrentar os desafios impostos. A superação 

dessas dificuldades, aponta para alternativas que fomentem a discussão, a reflexão e a 

maximização de ações docentes no trato dessas questões.  

 

No período que decorreu desde minha formação, aconteceram muitas mudanças, 

transformações sociais, econômicas, políticas, culturais e tecnológicas na sociedade. Diversos foram 
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os fatores que abalaram a segurança que julguei ter encontrado, entre eles gostaria de citar: o 

congelamento dos salários dos funcionários públicos federais, reduzindo o poder aquisitivo e 

obrigando os professores a diminuírem gastos de toda a ordem, para se adequarem à realidade e a 

constatação de que mesmo reduzindo o padrão de vida e as expectativas, experimentam, ainda 

hoje, uma sensação de estar sempre no “fio da navalha”. A questão financeira afeta nossa 

tranqüilidade, sim; mas não é a única, nem a mais importante.  

 

Um outro aspecto que afetou minha sensação de segurança, tão relevante quanto o anterior é 

a redução da força dos movimentos de categorias, e mesmo os movimentos sindicais em geral. No 

serviço público, o desgaste dos movimentos grevistas, um dos poucos recursos de que dispunham 

os trabalhadores, em decorrência da habilidade política de alguns governantes, fez com que estes 

deixassem de provocar o mínimo impacto na população, passando até mesmo desapercebidos. Esta 

situação, gera, e parece-me que é o seu objetivo, a descrença de que os movimentos possam 

restituir não só os direitos adquiridos pelo trabalhador, como o poder de negociação que possuíram 

no passado.  

 

A estes fatores soma-se a consciência de que o ensino precisa reformular-se, para assim, 

corresponder às necessidades do momento atual. Além disso, as dificuldades observadas em 

determinados contextos escolares, para efetivar ações que poderiam favorecer o avanço em direção 

a uma reforma, minam o sentimento de que podemos ir em busca de uma nova proposta 

educacional.  

 

Só não deixei de desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível. O convívio, a troca 

afetiva com os alunos, mantendo uma relação agradável com eles e com os colegas fazem-me 

esquecer, em parte, as dificuldades e tornam a trajetória mais amena. Mas viver com uma descrença 

no futuro, com a sensação de impotência era/é bastante difícil. Por insistência de minha cunhada 

que já havia cursado o mestrado, decidi fazer uma disciplina como aluna especial para me sentir, de 

alguma forma, fazendo alguma coisa para mudar. O retorno financeiro proporcionado pelo mestrado 

na instituição em que trabalho, na época, era muito pequeno. Considerei que essa seria uma 

oportunidade para mexer nas minhas “gavetas internas”, e reorganizá-las.   
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Na disciplina “Tendências contemporâneas na formação de professores”2, recebi uma 

injeção de ânimo, que me fortaleceu na crença de que o coletivo pode sustentar os indivíduos. Seja 

pelas leituras, discussões e trabalhos que me abriram novos horizontes, seja pelo excelente grupo 

de estudo que encontrei, composto por pessoas solidárias, que respeitavam o posicionamento umas 

das outras, seja ainda, pelo sentimento de pertença a um coletivo otimista. Neste ambiente, não 

havia uma competição exacerbada. As pessoas pareciam buscar as mesmas coisas que eu: 

encontrar a sustentação para manter acesa a crença em si próprias e na capacidade de fazer 

história. A convivência com os colegas desse grupo, levou-me a perceber a relevância do coletivo 

reconfigurado para subsidiar a força dos seres humanos, principalmente do profissional da 

educação.  

 

Após essa experiência decidi cursar o Mestrado da Faculdade de Educação, por entender 

que o curso poderia proporcionar algumas vivências que eu considerei estar necessitando, tais 

como: o fortalecimento e o crescimento pessoal e profissional através do convívio e da troca de 

experiências com os colegas e o acesso aos conhecimentos, auxiliando de certa forma a 

reestruturar a minha forma de ver a vida. Encontrei isso e muito mais. Alguns educadores com os 

quais tive o prazer de conviver, (e eles sabem disso), proporcionaram-me, através de seu exemplo, 

uma lição de vida, permitindo-me identificar caminhos antes não percebidos. 

 

Minha concepção de segurança, enfoca agora uma outra abordagem, que vai além das 

certezas que procurei durante toda a minha vida, ou de uma preparação fixa e pré-determinada 

como busquei em minha formação inicial. Quero mais do que um emprego que ofereça possibilidade 

de crescimento profissional (cursos, aquisição de material, etc.), razoáveis condições materiais (local 

e material adequado para a prática desportiva) e  financeiras. Acredito ser possível reverter o quadro 

de dificuldades vividas no momento atual da educação, pensando outras formas de lutas coletivas 

por melhores condições de trabalho e salários, exercendo, assim, com dignidade e tranqüilidade a 

função de ser professor. Acho importante ainda, pensar que isso deve ser apenas parte de minha 

preocupação como membro de uma categoria, que se completa com a intenção de melhorar a 

qualidade dos serviços que oferece. Procuro uma outra forma de segurança, ocasionada não por um 

emprego, nem por respostas e modelos fechados, mas por uma constante reflexão sobre o próprio 

                                                 
2 Disciplina oferecida pelo Mestrado em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, a 
cargo da Profa. Dra.  Tânia Maria Esperon Porto, cursada em 1997. 
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trabalho em conexão com o contexto social, político cultural mais amplo, permitindo assim a 

articulação a estes espaços e propiciando a auto-construção docente.  

 

Longe de concluir-se na universidade, percebo a necessidade de que a formação torne-se um 

processo contínuo de atualização e aprofundamento e, sobretudo, sirva de suporte à constante 

construção docente. Acredito que a formação contínua de professores pode sustentar os 

educadores na busca de novos caminhos para a docência. 

 

Com o propósito de conhecer um pouco mais sobre essa formação trago com esse relato 

dados de uma investigação junto ao projeto coletivo que vem se desenvolvendo regularmente desde 

1997 até os dias atuais em uma escola pública da periferia de Pelotas, para conhecer suas 

repercussões nas práticas pedagógicas dos professores. Minha escolha pelo projeto “Escola Pública 

e Pedagogia da Comunicação: uma parceria com professores em serviço” sob a orientação da 

Professora Doutora Tânia Maria Esperon Porto, pesquisadora da FaE/UFPEL, deve-se, 

principalmente, a dois fatores: a duração prolongada, ou seja, seus cinco anos de formação docente 

contínua e coletiva e a sua constituição em parceria com os professores, pretendendo atender os 

interesses deles e superar o mero treinamento que, muitas vezes, caracteriza essas ações. As 

possibilidades de investigação que se abriram para mim foram numerosas, obrigando-me a restringir 

o foco de estudo. Desse modo, as questões e objetivos da pesquisa ficaram assim estruturados: 

 
 

1.2 Questões de pesquisa 

 

 Como os professores constroem-se no interior do processo coletivo que desenvolvem? 

 Os professores percebem a contribuição da formação em direção a uma nova proposta de 

ação? 

 O Projeto Parcerias está contribuindo para a melhoria das relações escolares? 

 Os conhecimentos construídos no projeto oportunizam mudanças na prática pedagógica? 
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1.3  Objetivos da pesquisa: 

 

 perceber se o projeto de formação contínua está contribuindo para as práticas pedagógicas 

dos professores nos sentidos de inovação e de mudança; 

 analisar se os pressupostos da Pedagogia da Comunicação são capazes de mediar a prática 

pedagógica; 

 conhecer como os professores percebem e estabelecem relação entre as práticas de 

formação propostas pelo projeto e o cotidiano da sala de aula;   

 identificar a influência dessa prática coletiva de formação contínua na construção docente. 
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II. Os professores frente às  novas exigências educacionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovar implica inovar-se, por coerência lógica mínima. Mas 
isto não basta, porque os meios não são os fins. É mister 
sempre conclamar a ética dos fins: inovar para que e para 
quem? 
 

Pedro Demo 
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II.    Os professores frente às novas exigências educacionais 

 

2.1 A transição paradigmática: entre a segurança e o desconhecido 

 
 

Durante o século XX, principalmente nas duas últimas décadas, percebemos transformações 

que alteraram os quadros social, cultural, político e econômico mundiais. Diversos fenômenos 

provocaram essas alterações, entre eles: os enormes avanços tecnológicos, a emergência de uma 

sociedade marcada pelas mídias, a globalização3, em busca de novos mercados consumidores e de 

mão-de-obra barata para oxigenar a economia dos países grandes, a revitalização do capitalismo 

em decorrência da queda do regime socialista na URSS e no leste europeu, a emergência do 

neoliberalismo e da chamada liberdade de mercado, o aumento da população urbana, ocasionada 

por vários fatores, tais como: a explosão demográfica e a falta de incentivos na política agrícola, 

impedindo a fixação do homem no campo e causando a migração da população rural para as zonas 

urbanas. 

 

As alterações no sistema econômico demonstram novas relações profissionais, sociais e de 

poder, influenciando no modo de vida, nos valores e nas expectativas dos indivíduos. O modelo 

econômico atual reformulou-se de tal modo, que de uma realidade onde muitas pessoas 

preparavam-se e ocupavam o mesmo posto de trabalho durante toda a vida, passamos a observar 

uma situação de imprevisibilidade. O desemprego estrutural aumenta consideravelmente, da mesma 

forma que a economia informal. A expectativa de encontrar segurança, através de empregos 

estáveis, faz parte do passado.  O sistema absorve a mão-de-obra que necessita e o excedente nem 

fica à margem, pois, para isso, deveria em algum momento estar inserido no sistema produtivo. A 

redução da  formação profissional ao treinamento impede uma postura crítica diante do processo 

                                                 
3
 Segundo Silva (2000) O termo “globalização” refere-se, primariamente, aos processos econômicos pelos quais o 

capital tende a agir globalmente – na criação e desenvolvimento de mercados de bens, no recrutamento de força de 
trabalho e no fluxo de capitais financeiros. Nesse processo, as instituições políticas do estado-nação tendem a perder o 
controle sobre a regulação econômica em favor das instituições financeiras internacionais e do poder econômico das 
grandes corporações industriais e financeiras” (2000, p.63). Santos apresenta que trata-se “de um processo complexo 
que atravessa as mais diversas áreas da vida social, da globalização dos sistemas produtivos e financeiros à revolução 
nas tecnologias e práticas de informação e comunicação, da erosão do Estado nacional e redescoberta da sociedade 
civil ao aumento exponencial das desigualdades sociais, das grandes movimentações transfronteiriças de pessoas como 
emigrantes, turistas ou refugiados, ao protagonismo das empresas multinacionais e das instituições financeiras 
multilaterais, das novas práticas culturais e identitárias de consumo globalizado.” (2002, p. 11)  
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produtivo e limita as condições para que as pessoas mantenham sua formação atualizada e/ou 

busquem outras alternativas de sobrevivência.  

 

Algumas das exigências atuais impostas à educação, objetivam a adequação às necessidades 

do setor produtivo e um ajuste para maior ganho do capital; mais do que auxiliam na formação do 

indivíduo livre, autônomo, crítico e comprometido com a sociedade em que vive. Ainda que a 

formação para o trabalho seja uma das funções sociais da escola, a educação não pode  se adequar 

radicalmente às exigências do mercado, nem a ele se restringir. No entendimento de Possa (1997), 

a cultura na sociedade capitalista  

 

“representa ideologicamente um sistema econômico que metodologicamente referencia o 
planejamento e a organização dos processos de formação. Uma racionalidade instrumental que 
estrutura a indústria cultural com o firme propósito de anular a crítica e a criatividade no processo 
de reflexão da cultura, da mesma maneira que mecaniza a produção cultural, na ausência de 
autonomia e liberdade dos sujeitos históricos dessa sociedade”. ( p.71) 

 
 

A formação cultural que é disponibilizada à maioria da população possui um forte componente 

mercadológico. Nesta perspectiva, a educação, antes de um espaço de construção do indivíduo, 

torna-se um bem de consumo, sustentado e direcionado pela economia. Somado a isto, percebe-se 

o processo excludente das políticas sociais do projeto neoliberal, na medida em que os serviços 

disponibilizados na área educacional não são acessíveis a toda população, apresentando qualidade 

diferenciada, determinada, na maioria das vezes, pelo poder aquisitivo do consumidor. 

 

Conforme Tedesco, passamos dos vínculos de dependência entre empregador-explorador e 

empregado-explorado, observados no capitalismo industrial, para a constituição de novos modelos 

onde “começa a aparecer perigosamente a possibilidade de ruptura dos vínculos, e setores muito 

importantes da população começam a não ser necessários desde uma lógica puramente econômica, 

desde a lógica do mercado”(2000, p. 329). Frente a esse fato, o autor acredita na necessidade de 

repensarmos o papel da educação na formação de valores voltados para a solidariedade e para a 

cidadania. 

 

O termo cidadania, em meu entender, precisa ser reconceituado, trazendo-lhe uma 

abrangência ampliada, envolvendo não só o sentimento de patriotismo, mas o entendimento de 
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“pertença” a um mundo que é, ou deveria ser visto, como a Nação de todos os seres humanos (e 

essa sim é a globalização que nos interessa). Nessa visão, a cidadania planetária, a consciência 

ecológica, a tolerância e o respeito aos diferentes são posturas/ações assumidas pela escola que se 

quer, gerando não só o discurso, mas os sentimentos genuínos, capazes de possibilitar aos alunos o 

reconhecimento de  seu compromisso com o planeta e com seu próximo, independentemente de 

suas diferenças. 

 

A esses conceitos somam-se outros, trazidos pela ecopedagogia (Gutiérrez e Prado, 2000), 

tais como: cidadania ambiental, sociedade sustentável, dimensão planetária, entre outros, não 

imaginados pela humanidade no início do século passado. Os autores (op. cit. p. 30) relacionam 

esses conceitos a um novo paradigma, caracterizado “pela promoção de uma lógica relacional e 

auto-organizacional que leva o ser humano a redescobrir o lugar que lhe corresponde dentro do 

conjunto harmonioso do universo” ocasionando a conscientização sobre a urgência de serem 

mobilizadas forças, reformuladas estratégias para acreditar na possibilidade de salvar e recuperar o 

meio-ambiente que ainda resta aos indivíduos.  

 

Essas lógicas denotam a assunção de conceitos vinculados às ciências sociais e biológicas. 

Se por um lado trazem um prognóstico nada animador do risco que corre o planeta de se tornar 

insustentável em poucos anos, por outro, denunciam que a única forma de ser viabilizada a 

sobrevivência da humanidade é a reversão dessa situação, através da educação.  Nesse caso, a 

escola como uma das frentes, alia-se a entidades diversas (meios de comunicação, Organizações 

Governamentais e não Governamentais), para sensibilizar a população para a gravidade da 

realidade atual. 

 

Outro termo até pouco tempo desconhecido trazido atualmente para a vida cotidiana é 

Sociedade da informação, referindo-se à inclusão de forma irreversível, das tecnologias de 

informação e de comunicação em nossa cultura. Para Assmann (2000) a Sociedade da informação 

deriva-se “das grandes transformações em curso resultantes das tecnologias da informação e da 

comunicação. Mas a forma que ela está assumindo não é um mero fato tecnológico separável das 

formas políticas e econômicas de organização das sociedades.” (2000, p.17) Modelos que,  na 
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perspectiva do aumento das taxas de crescimento econômico, excluem grande parte da população 

mundial que não tem acesso às oportunidades criadas com esse crescimento.  

 

As tecnologias de informação e de comunicação trazem grandes benefícios, tais como o auto-

atendimento em caixas eletrônicos, possibilidade de realizar transações bancárias sem sair de casa, 

via telefone, internet e até pelo celular, encurtamento da distância entre pontos extremos do planeta, 

transmissão e acesso instantâneo a informações sempre atualizadas, entre outros. Apresentam, 

também, aspectos negativos, tais como: manipulação de poder por aqueles que detêm o monopólio 

da mídia, confusão diante quantidade e insegurança em relação à confiabilidade das informações 

disponibilizadas, redução de postos de serviço e a exclusão dos indivíduos que não têm acesso aos 

aparatos tecnológicos, pelo aspecto financeiro ou pelo conhecimento. A percepção da tecnologia 

como um bem em si coloca-a acima de qualquer suspeita, desprovida de interesses subjacentes. A 

influência das tecnologias na vida dos indivíduos contemporâneos determina a conduta das 

pessoas, direciona suas metas de vida e domina seu ideário. 

 

A promessa de uma sociedade mais justa, livre e solidária calcada no desenvolvimento e no 

progresso não foi cumprida no paradigma da modernidade. A fome, a miséria, o desemprego, o 

analfabetismo e as desigualdades sociais são dificuldades que continuam aumentando. Mais 

preocupado com o desenvolvimento do que com suas conseqüências, o homem moderno ocasionou 

a espoliação dos países do terceiro mundo e o crescimento de um abismo cada vez maior entre os 

chamados países do primeiro e os do terceiro mundo. Estando já no início do terceiro milênio, 

enfrentamo-nos com a contraditoriedade de avanços e retrocessos. Ao lado do progresso convivem 

aspectos de regressão social, política e cultural-ideológica.  “A era da informática é também a dos 

fundamentalismos, do desemprego estrutural e do renascimento de nacionalismos tribais (Vizentini 

1999, p.9)”. 

 

O desenvolvimento ocasionou benefícios incomparáveis, sobretudo nas áreas médica e 

tecnológica, mas trouxe também, grandes dificuldades a serem superadas e novos valores a serem 

questionados. Parece que com isso estou dizendo que não há saída para a situação vivida pela 

sociedade atual, onde foram criados mecanismos excludentes de organização, impossíveis de 
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alterar. Não é o meu objetivo. Destaco essa realidade para evidenciar a pressão dos fatos na busca 

de uma outra forma de organização social mais includente.  

 

Parece-me que a discussão sobre o tipo de sociedade pretendida pode auxiliar à reflexão 

sobre os possíveis caminhos para alcançá-la. É possível educar para a reestruturação ou para a 

manutenção dos modelos sociais, políticos e culturais vigentes na atualidade. É possível almejar 

uma sociedade diferenciada? Para Penteado é possível que a sociedade se organize em uma   

 

“democracia participativa, que expresse modos mais justos, humanos e eqüitativos de ser, em 
processos de participação social organizada , que possibilitem a “expressão dos diferentes 
segmentos sociais”, a “atuação conjunta”, substituindo a delegação de poderes pela 
corresponsabilização da sociedade civil com a sociedade política,  na gestão de nossas vidas.” 
(2002, p. 23) 
 
 

No entender de Santos, o paradigma da modernidade está em esgotamento. “Enfrentamos 

problemas modernos para os quais não há soluções modernas.”(2000, p.29). Situações que, na 

opinião do autor, dificilmente poderão ser revertidas, pois as prováveis alternativas para enfrentar os 

problemas detectados nesse paradigma, seriam soluções encharcadas da mesma concepção de 

mundo que tornou a proposta inviável.  

 

Segundo Santos (1993), o não cumprimento das promessas feitas pelo paradigma moderno, 

sobretudo pela incapacidade de dar conta das necessidades da maioria da população e o descuido 

com o crescimento harmonioso do planeta, evidenciaram sua inoperância e ocasionaram seu 

descrédito.  O abalo a esse protótipo, desmascarou a fragilidade do paradigma, ainda dominante. A 

crise impossibilita que ele continue se impondo como a melhor proposta sócio-cultural construída 

pela humanidade. A manutenção de sua hegemonia, decorre do que o autor denomina “inércia 

histórica”.  

 

No entendimento do autor (op. cit.) a crise do paradigma dominante está ocasionando um 

intervalo, característico de momentos de transição, cuja duração não é possível precisar.  

 

“Vivemos, pois, numa sociedade intervalar, uma sociedade de transição paradigmática. Essa 
condição e os desafios que ela nos coloca fazem apelo a uma racionalidade ativa, porque em 
trânsito, tolerante, porque desinstalada de certezas paradigmáticas, inquieta, porque movida pelo 
desassossego que deve, ela própria potenciar.” (Santos, 2000, p. 42)  
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A crise e a transição, abrem espaço para a avaliação e para a contestação do vivido. O 

desacordo com a realidade observada, provoca o despertar para a busca de outros caminhos. O 

desassossego faz-se necessário como impulsionador para a visualização de alternativas prudentes 

para a estruturação/corporificação de um outro mundo possível, mais justo e mais sustentável, 

vislumbrado a partir da vivência do exercício efetivo da democracia participativa, da tolerância e da 

solidariedade. 

 

A transição paradigmática apresenta várias dimensões que desenvolvem-se em ritmos 

diferentes. As duas principais, destacadas pelo autor (op. cit.), são a societal e a epistemológica. A 

primeira pode ser evidenciada, quando mais não seja, pela constituição de democracias 

participativas resultantes de movimentos comunitários alternativos espalhados pelos cinco 

continentes, com demonstrações de avanço nas relações de não-domínio estabelecidas, 

evidenciadas pela interatividade de seus membros. A segunda, a transição epistemológica, 

desenvolve-se a partir da emergência de uma nova perspectiva de fazer ciência, que altera as 

relações das pessoas com o conhecimento científico e de certa forma, destitui esse conhecimento 

como único determinador dos caminhos da educação. A transição paradigmática, portanto, é um 

processo que vem se estabelecendo. No entanto, a “configuração do paradigma que se anuncia no 

horizonte só pode obter-se por via especulativa. Uma especulação fundada nos sinais que a crise do 

paradigma atual emite mas nunca por ele determinada”. (Santos, 1993, p. 36)  

 

A construção/estruturação do novo paradigma social/educacional, que habitualmente em 

reformulações recentes era pensado e implementado pelos intelectuais, (“cabeças pensantes”),  

passa a ser concebido como função de todos os sujeitos sociais/escolares e referendado pelos 

estudiosos do assunto. É um paradigma refletido, construído, e ajustado pelos cidadãos em seus 

grupos sociais, e conseqüentemente pelos educadores com os alunos, na concretude da escola.  

 

Crescente é o número de autores que apontam a crise do paradigma da modernidade e 

acreditam estarmos na emergência de um novo paradigma. O caráter especulativo ocasiona 

diferentes sínteses de possíveis percepções, que apresentam pontos de convergência e outros de 
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divergência. A idéia é que a proposta, embora alicerçada em alguns pressupostos teórico-

metodológicos, seja construída de acordo com cada realidade e em atendimento às suas diferentes 

necessidades.  

 

Embora os estudiosos do assunto denominem diferentemente suas construções teóricas, o 

que distingue o novo paradigma dos anteriores é a concepção, unânime, do conhecimento, e 

conseqüentemente da educação, como processo e não como produto. Dentre os autores que 

explicitam pressupostos que podem nos auxiliar a pensar uma visão de educação que considere as 

circunstâncias da sociedade atual e futura, destaco Santos (1993), Morin (2000) e Gutiérrez (2000).  

 

Para Santos (1993), a crise do paradigma dominante faz nascer uma nova perspectiva de 

fazer ciência, que repercute também no campo da educação. No entender do autor, essa nova 

perspectiva aponta para a emergência de um outro paradigma, que ele denomina Paradigma do 

conhecimento prudente para uma vida decente, que pode ser explicitado em princípios, tais como 

(op. cit., p. 37-48): 

 todo conhecimento científico-natural é científico-social. A ciência moderna consolidou a 

dicotomia entre ciências naturais e sociais. O reconhecimento de diversos cientistas de 

diferentes áreas, da presença de características de organização social nos objetos de 

estudo das ciências naturais, ocasionou a progressiva  fusão das duas ciências. Em 

decorrência disso, o conteúdo teórico das ciências vem sendo invadido por conceitos, 

teorias, metáforas e analogias das ciências sociais. Na perspectiva emergente os seres 

humanos, como autores e sujeitos do mundo, ocupam o centro do conhecimento. Mas, ao 

contrário do que se entendia por humano, a natureza passa a se posicionar no centro da 

pessoa.  

 todo conhecimento é total e local. Buscando romper a estrutura formal da disciplinaridade, 

solidificada no paradigma moderno, onde se entendia que o aprofundamento do 

conhecimento das partes, nos levaria a entender melhor o todo, o paradigma emergente 

encaminha-se para uma estruturação composta em temas (que podem se concretizar a 

partir das necessidades dos diferentes grupos sociais), possibilitando ultrapassar a 

compartimentalização dos conteúdos e estabelecer a inter-relação entre as diversas áreas 

do saber, favorecendo a apreensão do conhecimento;  
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 todo o conhecimento é auto-conhecimento. Na ciência moderna, pretendendo evitar a 

interferência dos valores humanos ou religiosos no conhecimento dos objetos de estudo, o 

homem julgou possível ser neutro. A compreensão sobre a impossibilidade dessa 

neutralidade, iniciada nas ciências sociais, foi gradativamente se alastrando para as demais 

ciências. A partir da percepção de que o conhecimento passa a existir através do olhar de 

quem o estuda, entende-se que ele está impregnado dos sentidos do observador. Em 

conseqüência disso, no paradigma emergente, aprendizagem passa a ser entendida como 

ressignificação do conhecimento, assumindo essa a prevalência sobre a assimilação; 

 todo o conhecimento só tem sentido quando se transforma em senso comum. A 

ciência moderna elevou o conhecimento científico a um patamar de superioridade em 

relação ao conhecimento de senso comum. Mas ocasionou zonas obscuras de 

conhecimento, a partir de sua lógica de conhecer. Reconhecendo que o senso comum pode 

ser mistificado e mistificador, o senso comum emancipatório, vislumbrado na  proposta 

emergente, propõe superar tanto o conservadorismo do senso comum, como a distância, 

que torna o conhecimento científico imcompreensível para o cidadão comum. Assim, o 

conhecimento científico torna-se suporte e não determinante da educação, visto que ele só 

tem sentido quando compreendido, podendo ser utilizado para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, enquanto sujeitos sociais. Ao invés da imposição de um conhecimento 

único e absoluto encontramos a presença da provisoriedade e a valorização do 

conhecimento local das diferentes culturas. 

 

As características apontadas por Santos (op. cit.) indicam o rompimento com os dogmas 

científicos presentes no paradigma moderno. São considerados princípios até então ignorados 

naquele paradigma. Os sujeitos posicionam-se no eixo da construção do conhecimento, tornando-se 

o ponto de partida e de chegada (ininterruptos) de um processo contínuo. A aprendizagem assume 

um caráter de construção coletiva do conhecimento, sugerindo outras relações do indivíduo com o 

conhecimento científico e com as certezas cultivadas no paradigma moderno.  

 

Outro autor que explicita sua compreensão do processo educacional diante das atuais 

exigências, é Morin (2000). Referindo-se ao novo paradigma como era planetária, o autor (op. cit.) 

expõe sete saberes necessários à educação do futuro . Na sua concepção estes saberes são:  
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 Ensinar para compreender as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão. O 

conhecimento não pode ser utilizado sem que sua natureza seja examinada. A 

contextualização pode auxiliar na compreensão e no enfrentamento dos riscos permanentes 

de erro e de ilusão. A educação deve auxiliar os indivíduos a estarem permanentemente 

atentos, evitando, por um lado, aceitar o conhecimento porque está posto e por outro, 

rejeitar o desconhecido.   

 Ensinar considerando os princípios do conhecimento pertinente. A lógica 

paradigmática  determina a seleção dos conhecimentos pertinentes. No paradigma 

moderno, esse conhecimento era determinado pela ciência. Na era atual, ele deve ser 

situado num contexto, a fim de que transponha o aspecto teórico e assuma possibilidades 

de auxiliar-nos a conhecer os problemas do mundo, de forma a superá-los. Para que a 

educação contribua para essa mudança, precisamos compreender que a reforma é 

paradigmática, e não programática.  

 Ensinar a condição humana. O ser humano é físico, biológico, psíquico, cultural, social, 

histórico, como uma unidade. Ele é complexo e traz em si caracteres antagonistas, 

dualidades necessárias ao equilíbrio e que habitam todos os indivíduos. A educação pode 

conduzir à tomada de consciência  da condição comum de todos os seres humanos e da 

necessária diversidade de indivíduos, povos e de culturas.   

 Ensinar a identidade terrena. Vivemos um processo de globalização4 complexo. A 

quantidade de informações sobre o mundo, em certos momentos, aumenta nossa 

impossibilidade de compreendê-lo. O planeta necessita de um pensamento nutrido das 

culturas do mundo, capaz de apontar o universalismo, consciente da unidade/diversidade da 

condição humana.  

 Ensinar para enfrentar as incertezas. As ciências permitiram que adquiríssemos uma série 

de certezas, mas, contraditoriamente, revelaram ao longo do século XX, a destruição de 

muitas delas. Enfrentar as incertezas significa avaliar constantemente as ações, revendo e 

redirecionando caminhos de forma prudente, ética, de modo a favorecer o  bem estar de 

todos os seres humanos e não de alguns.  

                                                 
4 Globalização, neste caso, está destacando a quantidade de informações disponibilizadas num  contexto cujo objetivo é 
homogeneizar e uniformizar as culturas para revitalizar o mercado consumidor e está estreitamente relacionado às 
mudanças econômicas descritas no capítulo II. 
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 Ensinar a compreensão. Compreender exige a identificação com o outro, respeitando-o e 

sentindo-se como em seu lugar. Esse processo impõe abertura, simpatia, generosidade e 

solidariedade em todos os sentidos. Os obstáculos para a compreensão são vários, entre 

eles: a indiferença, o egocentrismo, o etnocentrismo, o sociocentrismo. Superá-los significa 

a reforma das mentalidades, para reconhecer e valorizar as demais culturas e formas de 

conhecimento etc. 

 Ensinar a ética do gênero humano. Na realidade atual, os jogos de interesses tornam a 

maioria dos conhecimentos inacessíveis a muitos.  As decisões em sociedades, que se 

dizem democráticas, muitas vezes, não são públicas. A ética passa a ser uma opção 

pessoal, sujeita a critérios próprios, de indivíduos ou de grupos. As necessidades solicitam 

“gerar nova possibilidade democrática” e o aprimoramento da relação indivíduo/espécie, no 

sentido da realização da humanidade. À educação cabe construir caminhos que favoreçam 

a superação desses aspectos. 

 

A visão do autor sobre a educação alcança alguns pontos que foram sendo desvelados ao 

longo do século XX, revelando a necessidade de uma proposta educacional que favoreça a 

construção de uma sociedade mais equilibrada e justa. O conhecimento cientificamente construído 

deixa de ser um bem em si e passa a valer de acordo com a possibilidade de contribuir para  a 

melhoria da qualidade de vida de todos os seres humanos, e não de alguns privilegiados. O 

monopólio da informação, do conhecimento e da comunicação é rechaçado, considerando que 

esses são bens de toda a humanidade e não de quem puder pagar por eles. 

 

 Essa perspectiva relacionada à educação do futuro, busca romper a hegemonia/soberania de 

algumas culturas consideradas superiores às outras, tais como: do ocidente sobre o oriente, dos 

ricos sobre os pobres, do conhecimento científico sobre o conhecimento de senso comum, da 

cultura erudita sobre a cultura de massa, dos países centrais sobre os periféricos e semi-periféricos, 

dos que têm sobre os que não têm, entre outros exemplos, posicionando assim, as primeiras não 

como superiores, apenas diferentes. E se, em algum momento, tiveram poder para se instituir como 

as únicas válidas, hoje compreendemos que essa visão precisa ser modificada. O autor (op. cit.) fala 

na reforma das mentalidades e sugere a reformulação interna, alicerçada na crença da necessidade 

de alterar o que está posto, na convicção de que a educação deflagrada pela atuação docente pode, 
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não só alterar o nível micro (sala de aula), mas atingir também, aspectos importantes para o alcance 

da mudança macrossocial (sociedade em geral). 

 

Já Gutiérrez5 volta-se para uma análise dos valores vigentes na sociedade e sua influência no 

paradigma educacional. Segundo o autor, no paradigma moderno os valores prioritários 

alicerçavam-se em uma visão patriarcal de mundo. As tendências da cultura nesse paradigma são: a 

segurança (certezas, verdades, normas, poder), a hierarquia ( controle, obediência, etc.), o 

quantitativo (estatísticas, bens externos), o fragmentário (especializações, predomínio das partes),  a 

competitividade (luta, confronto), a estrutura (organograma, planejamento rígido), a linearidade 

(lógica cartesiana), a visão estática (a busca do permanente, manutenção do estabelecido), o 

moralismo (moral antropocêntrica), o racionalismo (razão instrumental6), o patriarcalismo 

(dominação, submissão, obediência, controle), a dependência (reprodução, unidirecionalidade, 

submissão), a verticalidade (autoritário, disciplina externa), a insustentabilidade (insuficiente, 

equilíbrio estático, individualista).  

 

Os valores apontados pelo autor solidificam um modelo rígido e hierarquizado de educação, 

onde a figura do professor representa a ordem e a autoridade que os alunos devem respeitar. O 

poder e o conhecimento centralizam-se no professor, que o repassa aos alunos, para por eles ser 

reproduzido. Há uma limitação do crescimento e da autonomia discente e é estimulada a 

competitividade. O domínio do professor sobre os alunos, assim como dos adultos sobre as 

crianças, dos homens sobre as mulheres, dos seres humanos sobre a natureza, etc., contrapõe-se à 

preocupação com o equilíbrio dinâmico, com a construção da autonomia e com a harmonia e 

sustentabilidade do planeta, acabando por relegar esses valores para segundo plano. 

 

                                                 
5
 Curso sobre Pedagogia da Comunicação e Ecopedagogia realizado de 1º a 05/o8/2002, promovido pela Faculdade de 

Educação/UFPEL, ministrado pelo prof. Dr. Francisco Gutiérrez. 
6 Segundo Silva (2000), na crítica da sociedade, feita por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, a razão é o tipo de 
lógica ou justificação (dominante na sociedade capitalista contemporânea) que se concentra em encontrar e aplicar os 
meios mais eficientes para se obter determinados fins, os quais são simplesmente aceitos sem questionamento. Opõe-
se a um tipo de razão – “objetiva” – na qual a discussão e o questionamento dos fins têm prioridade relativamente à 
aplicação dos meios para obtê-los. Na crítica educacional, identifica-se a razão instrumental com as perspectivas 
educacionais conhecidas como “tecnicistas”, nas quais a aplicação de regras ou procedimentos técnicos tem 
precedência sobre a discussão dos fins educacionais. Um exemplo mais recente de razão instrumental é dado pela 
lógica adotada nas reformas educacionais neoliberais.  
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O autor (op. cit)  acredita que é possível estruturar uma sociedade com em outra concepção 

de mundo, definida como “Matrística”. Essa visão não pode ser confundida com matriarcal, que se 

constituiria no conceito de patriarcal às avessas e iria apenas transferir para as mulheres a 

condução autoritária das relações, mantendo o sistema que o autor considera equivocado de 

estruturação das sociedades e da escola. Matrístico quer designar uma cultura na qual os seres 

humanos participam de um modo de vida centrado em uma cooperação não hierárquica, voltada 

para o acolhimento (como a terra mãe),  priorizando a ternura, a afetividade, a interlocução,  o 

respeito e a compreensão da legitimidade do outro. Para o autor (op. cit.) a visão Matrística pode 

conduzir a uma outra concepção das relações entre os seres humanos, entre os povos, entre as 

culturas (menos hierarquizadas e mais interativas), modificando assim a epistemologia das relações 

e do conhecimento.  

 

Considerando as idéias dos autores trabalhados (Santos, Morin e Gutiérrez op. cit.), é possível 

afirmar que os princípios do paradigma emergente apontam para valores fundamentais opostos aos 

presentes no paradigma dominante (moderno) e privilegiam aspectos tais como: a incerteza 

(probabilidades, imprevisibilidade), a relacionalidade (redes, auto-organização), a qualidade 

(virtudes, bens endógenos), a visão holística (integral, totalidade, visão global), a 

complementaridade (dialogicidade, colaboração, cooperação), a flexibilidade, a complexidade 

(intuitivo, diversas lógicas), o dinamismo (processual, aberto, fluído), a ética (ecocêntrica e não 

antropocêntrica), a intuição (subjetividade, conotação, afeição), a espiritualidade (energético, 

estético), o matrístico (ênfase na harmonia, amor, ternura, intuição, confiança), a interdependência 

(inter-relacionado, em comunicação, em comunhão), a horizontalidade (comunicação, paridade), a 

sustentabilidade (ecológico, harmônico, natural, equilíbrio dinâmico). 

 

Estas propostas trazem conceitos relacionados com a responsabilidade com o planeta, ao 

reconhecimento e solidariedade com o outro, à incompletude dos seres humanos e da educação, 

entre outros aspectos. Esses conceitos não são habituais e até pouco tempo, não estavam 

presentes nas discussões educacionais. A educação, no paradigma moderno, enfatizava o 

conhecimento científico e as certezas por ele avalizadas e não reconhecia propostas educacionais 

alternativas.  Os tempos mudaram. Algumas concepções também. Porém, para os professores 
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proporem-se a trabalhar atendendo a esses conceitos, há a necessidade de terem também um 

entendimento diferenciado.  

 

 

 2.2 O ensino em busca de inovação 

 

A análise historicizada do contexto social e educacional permite-nos observar que até pouco 

tempo atrás as necessidades do ensino eram outras. A educação tinha como pressupostos preparar 

para a inclusão dos indivíduos na sociedade, para o mercado de trabalho e tinha fins conclusivos.  

Porém, a sociedade mudou. As características dessa nova sociedade impõem situações novas. 

Alarcão apresenta sua percepção sobre as emergências que se impõem aos indivíduos do século 

XXI . Para ela, a nova sociedade  

 

“exige cidadãos responsáveis, capazes de iniciativa, dispostos a correr riscos, inovadores e 
flexíveis na sua capacidade de adaptação a novas formas de vida, resistentes a desânimos ou 
frustrações em face das dificuldades, interventores e lutadores de idéias, realizadores de 
projetos, avaliadores de sucessos e fracassos. O cidadão de nossos dias tem necessidade de se 
pensar e de pensar por si, mas também de ser capaz de pensar e trabalhar com os outros. Tem 
de saber ler, com apoio no conhecimento adquirido pelas gerações passadas, os sinais do 
presente que lhe permitirão antever e preparar o futuro.” ( 1998, p. 100) 
 

 

Que caminhos poderiam levar ao alcance dessas habilidades apontadas pela autora? Temos 

conhecimento de algumas características que de forma projetiva provavelmente fortaleçam, ou 

mesmo preparem os jovens para a realidade presente e futura. Mas, não temos certezas absolutas, 

nem fórmulas prontas para desenvolve-las. Sabemos, no entanto, que o ensino alicerçado 

unicamente na transferência de conhecimentos científicos, e nas certezas por ele transmitidas, como 

era a proposta do modelo reprodutivo de ensino, não está adequado às necessidades atuais.  

 

O que muda com relação a este ensino?  

 

Porto (2001) apresenta que as transformações em nossa sociedade criam desdobramentos 

diversos nos campos educacionais e sociais, apontando que o conhecimento certeza passou a ser 

um conceito equivocado.  “A velocidade das mudanças técnico-comunicacionais impõe-nos um 

repensar contínuo sobre os referenciais.”(2001, p.10) A mudança envolve uma ruptura com os 
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processos enraizados no ensino proposto pelo paradigma moderno, como nos aponta Cunha (1998). 

A autora, em investigação desenvolvida junto a professores universitários sobre a indissociabilidade 

do ensino e da pesquisa na universidade, apresenta que alguns encaminhamentos pontuados em 

seu trabalho levam à idéia de que “o ensino só será indissociado da pesquisa quando for construído 

um novo paradigma de ensinar e aprender na sociedade e, por conseguinte, na universidade. Não 

se trata apenas de uma nova didática mas de uma ruptura com as formas de entender o 

conhecimento e o mundo.” (op. cit., p. 13)  

 

A estruturação do trabalho docente também sofre reformulações. Reestruturam-se o 

planejamento, os conteúdos, os processos e a avaliação, entre outras situações. Mas, acima de 

tudo, trata-se de uma alteração na concepção do conhecimento, no referencial educacional e nas 

relações. Uma mudança epistemológica. Muda a relação do professor com os alunos, com os 

colegas, com a direção da escola e com os conhecimentos (do senso comum ao científico). 

 

Considerar a complexidade do momento vivido é essencial na busca de outros caminhos. É 

preciso perceber outros papéis docentes, diante das novas e sempre mutantes necessidades. Nesse 

sentido, talvez seja relevante reconhecer que o modelo de docência proposto pelo paradigma 

moderno não está dando conta de seus propósitos, e que, na contemporaneidade da informação, o 

professor transmissor de conhecimento é realmente dispensável, podendo perfeitamente ser 

substituído pelas tecnologias. É preciso que os professores percebam a necessidade de transpor as 

barreiras que os afastam das reformulações que se fazem necessárias, podendo assim, aproximar-

se de posturas/alternativas que atendam às exigências da educação contemporânea.   

     

Da universidade à escola básica, a “ruptura com as formas de entender o conhecimento e o 

mundo” parece ser condição para que os professores reflitam sobre as novas exigências 

educacionais. Essa ruptura, que pode possibilitar, também, uma formação docente diferenciada, não 

acontece por decreto, nem como imposição de um momento. É um processo, onde novas posturas-

atitudes são incorporadas, alavancando outras. Na maioria das vezes, a mudança acolhe o velho e o 

novo, características de um momento de transição.  
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Na concepção de Libâneo (1999), para que os professores possam auxiliar na formação de 

cidadãos/alunos participantes em todas as instâncias da vida social contemporânea, é preciso 

 

“articular os objetivos convencionais da escola - transmissão, assimilação ativa dos conteúdos 

escolares, desenvolvimento do pensamento autônomo, crítico, criativo, formação de qualidades 
morais, atitudes, comunicações - às exigências postas pela sociedade comunicacional, 
informática e globalizada: maior competência reflexiva, interação crítica com as mídias e 
multimídias, conjunção da escola com outros universos culturais, conhecimento e uso da 
informática, formação continuada (aprender a aprender), capacidade de diálogo e comunicação 
com os outros, reconhecimento das diferenças, solidariedade, qualidade de vida, preservação 
ambiental”. (1999, p. 08) 
 
 

Para atender a essa vasta gama de exigências, o autor postula que, o “novo professor 

precisaria no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, capacidade de aprender a aprender, 

competência para saber agir na sala de aula, habilidades comunicativas, domínio da linguagem 

informacional, saber usar meios de comunicação e articular as aulas com as mídias e 

multimídias.”(op. cit., p.10)  A complexidade das exigências impostas à tarefa docente nos dias 

atuais, solicita uma ampla e constante qualificação, muitas vezes dificultada, devido à excessiva 

carga horária que os professores são obrigados a assumir.   

 

Diante da difícil realidade, o autor enfatiza a urgência de algumas ações que podem favorecer 

o alcance da qualificação, tais como: “resgatar a profissionalidade do professor, redefinir as 

características da profissão, fortalecer as lutas sindicais por salários dignos e condições de 

trabalho.” (op. cit., p. 49) Embora esteja claro o quadro vivido pelos educadores nos dias atuais, a 

espera pela alteração dessas condições, pode não ser o procedimento mais adequado. Se todas as 

lutas por melhoria caminharem juntas, é possível que os docentes tenham melhores condições de 

trabalho.  

 

Para Giroux (1997), os educadores precisam estar fortalecidos e convictos da importância de 

sua atuação na mudança de condição profissional, mas, também têm de preocupar-se com o 

oferecimento de condições de possibilidade para que os alunos sejam sujeitos de sua vida (presente 

e futura). Na concepção do autor, em qualquer forma viável de escolarização, os professores 

precisam ser guiados por uma paixão e uma fé na necessidade de lutar, procurando criar um mundo 

melhor. Essas palavras podem suscitar estranheza em uma sociedade que permitiu que o interesse 

de alguns fosse guindado ao “status de lei universal”, mas o autor acredita que a alteração das 
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atuais condições sociais, “depende do grau no qual os princípios de comunidade, esforço humano e 

justiça social dirigidos à melhoria dos privilégios de todos os grupos finalmente prevaleçam.” (p.41). 

O ensino pode favorecer a efetivação desses princípios quando os professores perceberem o lugar 

que ocupam na formação dos sujeitos para além de meros “transmissores de informações”.  

 

De um processo centrado na figura do professor, as novas exigências passam a indicar a 

reformulação das práticas pedagógicas, evidenciando a necessidade de compreensão do aluno 

como sujeito que participa ativamente em seu processo de formação, em parceria com o professor e 

com os colegas. Elucidando a compreensão vigente em relação à imprescindibilidade da 

participação mais efetiva dos alunos no processo educacional, Cunha apresenta que a “teoria 

pedagógica, nesses últimos anos, tem enfatizado, seja lá em que corrente for filiada, que o aluno é o 

centro do processo ensino-aprendizagem e que é nele que as estruturas cognitivas precisam se 

formar.” (1998, p.09) N 

 

Nessa concepção, os professores passam a ocupar um papel diferenciado, que exige não só 

conhecimento do conteúdo e da forma de transmiti-lo, mas, sobretudo, uma outra concepção de 

educação e de entendimento da tarefa que desempenham. Ensinar passa a ser compreendido como 

auxiliar os estudantes a despertarem suas potencialidades e a construírem relações críticas e 

interativas com a cultura sistematizada em suas várias manifestações. A educação toma um viés de 

co-produção professor-alunos. Nessa abordagem, o conhecimento torna-se “instrumento para os 

alunos lidarem com questões de vida, (que não se esgotam em questões de escolaridade nem de 

trabalho)”(Penteado, 2002, p.57). 

 

A articulação das práticas docentes passa a exigir que o processo educativo considere as 

transformações ocorridas em nossa sociedade, priorizando a construção da cidadania do indivíduo e 

a preparação para atuar na vida pessoal, social e profissional. Para Arroyo, a escola deveria 

preocupar-se em formar no aluno a identidade de criador-agente-transformador-construtor do real. O 

autor propõe “inventar e conceber a educação escolar como uma experiência de produção coletiva, 

onde mestre-alunos, como produtores, observam problemas, criam processos de ação-intervenção, 

inventam e manipulam técnicas, administram e socializam seus produtos.”(1995, p. 34)  

 



 41 

O que está em pauta é a atuação docente com um redimensionamento do ensino, 

abandonando a mera função de transmissão do conhecimento. O educador assume o papel de 

mediador e os alunos de produtores de si próprios. O professor em meu entendimento é o mediador 

entre as experiências dos alunos e as experiências que gerem processos de ensino-aprendizagem; 

entre o conhecimento científico e a ressignificação deste pelos alunos; entre a realidade e a 

compreensão dela pelos educandos. O educador é o mediador das relações com os alunos e entre 

eles, promovendo a construção coletiva do conhecimento. É mediador dos sujeitos escolares, 

trabalhando as aprendizagens daí decorrentes e  deles com o entorno - comunidade, cidade, país e 

mundo. Dentro de uma educação concebida como participação, criatividade, expressividade e 

relacionamento, a mediação pedagógica para Gutiérrez e Prietto é o “tratamento de conteúdos e 

formas de expressão dos diferentes temas, a fim de tornar possível o ato educativo.”(1993, p. 08)  

 

Porém, não só os professores encontram dificuldades em trabalhar com uma concepção de 

educação diferenciada do paradigma dominante até então vigente. Os alunos também resistem ao 

processo de produção do conhecimento. O “lugar” de receptores do ensino solidificou processos, 

cristalizou atitudes, deixando os estudantes inseguros, diante de uma perspectiva para a qual ainda 

não sabem exatamente quais são suas responsabilidades, preferindo, muitas vezes, não alterar sua 

postura e nem buscar situações diferentes. Segundo Freire, respeitar e valorizar o conhecimento 

que os educandos trazem para a escola, pode auxiliar para que eles se reconheçam como 

produtores de saberes. Estabelecer uma “necessária „intimidade‟ entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos” (op. cit.,1996, p.34), 

pode propiciar práticas educativas com significados que auxiliem os educandos a estruturarem sua 

aprendizagem e irem em busca de sua autonomia. 

 

A resistência discente a essa nova forma de estruturar o processo de ensino-aprendizagem,  

pode assustar alguns professores que pretendam introduzir-se numa proposta de ensino “mais 

emergente”. Mas, a resistência inicial pode ser vencida após os alunos perceberem os ganhos 

advindos, conforme apontam Shor e Freire (1987). O ensino construído coletivamente (professor-

alunos) não se apresenta como um “pacote” pronto. Não tem uma “fórmula pronta”. Nem possui 

“certificado de garantia”, constrói-se nas relações e exige, que se atente para a maturação dos 

educandos, a partir de um relacionamento de confiança e respeito mútuos. 
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Percebe-se além da ressignificação da tarefa docente, a necessidade de as escolas também 

se reformularem, pois a atuação docente está estreitamente articulada ao contexto escolar e seus 

projetos. Para Nóvoa (1992) as “escolas não podem mudar sem o empenhamento dos professores; 

e estes não podem mudar sem uma transformação das instituições em que trabalham.” (p.28) Diante 

disto, expressões citadas por Nóvoa (op. cit.), tais como: exercício autônomo da profissão docente, 

autoformação participada, entre outras, nos remetem à constatação de que a autonomia acontece 

dentro de uma coletividade, pressupondo práticas democráticas de convívio. Como diria Freire a 

autonomia não acontece no isolamento, diz respeito às instituições de ensino como um todo.  

 

Refletir sobre a autonomia dos professores significa refletir sobre o contexto educacional. Ser 

autônomo não pressupõe total liberdade. Autonomia implica em participar democraticamente da vida 

da escola, manifestando-se diante das situações com as quais não concorda. Mas, autonomia 

implica cumprir as exigências pedagógicas e burocráticas acordadas pelo grupo de professores, 

direção e alunos. O conhecimento por alguns professores de que ao fechar a porta, ninguém 

interferirá em seu trabalho, a não ser em situações extremas, ocasiona, em algumas situações, a 

prática de atitudes arbitrárias com os alunos, o não cumprimento de acordos feitos com os colegas e  

a manutenção de decisões individuais que indubitavelmente acabarão comprometendo o trabalho 

coletivo.  

 

A autonomia docente pressupõe, sim, alguns condicionantes. Os professores são 

responsáveis pela integração dos alunos na sociedade civil. E isso inclui, entre outros aspectos: a 

formação para a cidadania, a busca da promoção da igualdade de oportunidades (sociais, 

tecnológicas e econômicas), a mobilidade social, a preparação para o trabalho e a tomada de 

decisões. 

 

Por outro lado, embora reconhecendo esses condicionantes, não é possível atuar na 

contemporaneidade sem autonomia para tal. Dificilmente os professores poderão contribuir para a 

autonomia dos alunos, se não tiverem constituído uma postura docente autônoma. No caso dos 

professores a autonomia acontece: na sala de aula, na interação com os colegas e com a direção da 

escola, na relação com o empregador, com os pais e com a sociedade à qual os professores 
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prestam serviços. Na sala de aula, durante a prática pedagógica, os docentes reelaboram os 

saberes iniciais, e a autonomia necessita da percepção docente sobre a validade do conhecimento 

adquirido/apropriado/construído ao longo de sua experiência (Tardif, 2000). No coletivo a autonomia 

acontece em relação aos alunos, aos colegas, à direção da escola (ao empregador por extensão), 

aos pais e à sociedade. Estão presentes relações de poder e a autonomia pressupõe uma relação 

democrática, onde todos os sujeitos interessados participem, a partir de seus lugares, da gestão 

escolar. 

 

Na perspectiva Freireana, a autonomia docente envolve o compromisso com a promoção e o 

desenvolvimento de autonomia nos educandos. A ética sustenta as ações docentes a caminho da 

consciencialização docente e discente, promovendo a atitude/ação  de questionamento e de 

reconstrução da realidade (1996). 

 

A autonomia é condição sine qua para que ocorra a inovação. Porém, autonomia e inovação 

não estão necessariamente atreladas. O educador pode ser autônomo e não inovar em suas 

práticas, atendendo a um modelo de ensino tradicional. Ou, exatamente por não inovar, ele pode 

julgar que está sendo autônomo.   

 

Para Santos (1993), o grau de dissidência do paradigma dominante é que mede o grau de 

inovação. A partir do entendimento de Santos (1989), esse estudo considera inovação a presença 

de uma postura epistemológica que alicerce ações docentes em direção à ruptura com os princípios 

do paradigma tradicional de ensino, em direção a uma nova proposta no ensino fundamental.  

Envolve a ruptura com a transmissão e reprodução do conhecimento em direção à transição para 

um novo padrão e a reconfiguração/produção de saberes/poderes e conhecimentos.   

 

A mudança nas práticas pedagógicas é um processo que prevê o conflito entre diferentes 

opções e muitas vezes, a falta de clareza de onde iremos chegar. Numa transição paradigmática, 

não há um modelo pronto, mas a convivência do velho com o novo, dos erros com acertos. O “novo 

não se constrói sem o velho e é a situação de tensão e conflito que possibilita a mudança.” (Cunha, 

1998, p.25) Quando há somente certezas não há questionamentos, nem intenção de mudar. A 
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dúvida, a insatisfação e a busca pelo que é possível de ser feito, são condições essenciais para a 

transição paradigmática. 

 

Reconhecer a necessidade de mudanças, no entanto, não significa operacionalização de 

ações inovadoras.  Muitos fatores concorrem para a solidificação da atuação dos educadores. A 

experiência dos professores, enquanto alunos, é citada por Cunha e Fernandes (1994) como um dos 

principais fatores estruturadores da ação docente. Principalmente no início da carreira, nos 

momentos de maior dificuldade, os professores vão buscar na sua própria experiência, quando 

estudantes, as possíveis soluções para resolvê-las. Essa reflexão amplia a provável repercussão 

que o ensino numa perspectiva reprodutivista, principalmente quando os professores são formados 

segundo o paradigma dominante (positivista), pode exercer sobre a atuação dos educadores que 

vêm se constituindo como “sujeitos escolares” desde a primeira infância.  

 

O resgate da experiência como alunos, pelos professores, pode servir de referencial positivo 

ou negativo, pois muitas opções decorrem do que não foi aprovado na situação, demonstrando que 

não ocorre necessariamente a reprodução das práticas experimentadas. Há a possibilidade de 

alteração do vivido, acreditam Cunha e Fernandes (1994). No entendimento das autoras, a “reflexão 

sobre a prática, alicerçada num compromisso qualitativo de mudança poderia romper com o ciclo 

reprodutivo que faz o professor repetir as práticas que viveu enquanto aluno” (p. 199), possibilitando 

assim, que os docentes caminhem em direção a uma nova concepção do ensino. 

 

Outro ponto importante para nossa discussão, refere-se à consciência de que se a 

modificação ocorrer de forma aligeirada, dificilmente será fruto do processo amadurecido pelo qual 

os professores necessitam passar. Se a alteração das práticas docentes ocorrer por imposição 

externa, ou mesmo interna, mas, somente por expectativa de adequação, ela, provavelmente não 

tenha consistência para se manter. Ainda que possa ser estimulada, se a motivação vier dos 

educadores por acreditarem na necessidade de reverem sua prática em busca da melhoria, haverá a 

reformulação não só em suas ações, mas em sua forma de pensar o ensino (numa perspectiva 

emergente). Necessita ser um processo interno apoiado na epistemologia do conhecimento, pois 

será ele o “fio condutor” que oferecerá coerência, consistência e direcionalidade às ações docentes.  
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A alteração do fazer pedagógico na perspectiva alicerçada no paradigma dominante decorre 

da interiorização de uma outra concepção de mundo, que reflete no docente e no discente. A 

interiorização (refletida), pode ocasionar a postura que efetivamente transforma a teoria em ação. A 

autonomia docente e a inovação só podem ser alcançadas a partir da constituição de uma prática 

docente reflexiva. Mas a atuação não acontece no isolamento da sala de aula. Os docentes são 

influenciados pelo cotidiano escolar, entre outros contextos em que convivem.  

 

A constituição do grupo de trabalho da instituição pode ser outro fator facilitador ou dificultador 

na reformulação nas práticas docentes. Como aponta Tardif (1998), a influência da socialização 

pode ser observada ao longo de toda a trajetória de vida do indivíduo-professor. Sabe-se que muitas 

pessoas resistem à mudança, ao desconhecido. Alguns professores entendem a tentativa de 

mudança alheia como uma ameaça, que os desinstala e prejudica, e por isso buscam entravar as 

iniciativas nesse sentido. Por outro lado, quando o grupo se mostra receptivo, valoriza e mesmo 

investe na preocupação de realizar um trabalho em uma perspectiva inovadora, uns colegas 

contaminam os outros.  

 

Esta constatação evidencia que as relações de poder que se instituem dentro da escola 

podem atuar como impedimento à mudança. As relações de poder, entretanto, não se restringem ao 

poder exercido pela direção da escola ou pelos representantes da administração do ensino, que, 

muitas vezes, acreditam ser  hierarquicamente superiores.  Resende(1995), apresenta que “o poder 

concentra-se ao redor de funções, de grupos funcionais ou associações e também em torno de 

grupos orgânicos do tipo das comunidades que desenvolvem seu próprio sentido de solidariedade.” 

(p. 46) O poder exercido pode levar ao impedimento de que ocorra a mudança ou, no sentido 

contrário, pressionar para que a busca de um outro paradigma ocorra.  

 

A atuação docente é influenciada, também, pelo contexto social através de diversos aspectos 

inter-relacionados. Em decorrência disso, a reflexão sobre a prática, não pode desconsiderar as 

reflexões sobre as novas exigências educacionais e os possíveis papéis docentes, em interface com 

a análise dos contextos escolar, cultural, social, econômico  e político.  
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A reflexão não é um processo psicológico individual, aponta Pérez Gómez, uma vez que 

“implica a imersão consciente do homem no mundo de sua experiência, um mundo carregado de 

conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e 

cenários políticos.” (1998, p. 369). Essa imersão possibilita ao educador, diante das demandas da 

sala de aula, realizar um diagnóstico rápido e escolher a melhor estratégia, procurando antever, 

dentro do possível, alguns prováveis cursos dos acontecimentos. Nesse sentido, a reflexão consiste 

na ativação de esquemas e procedimentos de caráter semi-automático, que, ao serem consolidados, 

tornam-se inerentes, sendo deflagrados pelos professores diante das necessidades. O 

conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico só pode ser considerado instrumento dos 

processos de reflexão, “quando for integrado significativamente (...) nos esquemas de pensamento 

mais genéricos que o indivíduo ativa ao interpretar a realidade concreta em que vive ”. (op. cit., p. 

369)  

 

Esse posicionamento de Pérez Gómez reitera a concepção de Freire (1996) ao afirmar que o 

“próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase 

se confunda com a prática.” (1996, p.44) Para o autor, a prática pedagógica e o posicionamento 

político-epistemológico não podem ser dissociados, pois a postura que perpassa toda a prática 

reflete as convicções do professor. Em sua opinião, a reflexão crítica sobre a prática deve estar no 

eixo da formação contínua de professores.        

 

A reflexão crítica sobre a prática pode conduzir ao saber pensar (conceito de Demo, 2002), 

avançando para uma ação docente onde esteja presente o estabelecimento de relações e/ou 

conexões entre as experiências (presentes e/ou passadas) e os contextos onde os sujeitos 

escolares estão inseridos. A continuidade da formação docente como um espaço garantido de 

discussão e de reflexão, em decorrência de sua  intencionalidade, pode auxiliar os educadores a 

desenvolverem as habilidades do saber pensar e a assumirem-se como sujeitos de sua constante 

formação. 

 

Os autores apresentam ... 
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2.3 A formação contínua de professores como apoio à inovação 

 

A partir do final da década de 80, segundo Pereira (2000), as análises a respeito do saber 

docente contribuíram para elucidar a posição que o professor não reproduz em sua prática 

pedagógica apenas os saberes produzidos pela universidade. O saber docente, ainda que 

fundamentado na cultura acumulada, é o produto/processo das experiências vividas e, portanto, 

ressignificado pelo educador. De acordo com o autor (op. cit.), essa concepção ocasionou o 

direcionamento das pesquisas nessa área para o estudo dos saberes mobilizados pelos professores 

durante o seu fazer pedagógico, reafirmando a autenticidade de uma formação que se processa em 

um contexto prático. A visão anterior de formação dos docentes em exercício da profissão, baseada 

em “cursos de reciclagem”, passou a ser questionada.  

 

Considerando o saber docente como fruto de uma formação inicial e das experiências vividas 

ao longo de sua profissionalidade, crescente é a gama de autoridades que propõem, atualmente, a 

continuidade da formação docente, após a inicial, como um processo ininterrupto. Formação 

contínua, formação continuada, formação docente em serviço, formação permanente e educação 

continuada, são algumas expressões utilizadas para definir ações desenvolvidas pelos professores 

no exercício de sua função, ou não, após a formação inicial.7 Percebendo essa tendência, a reforma 

do ensino, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (L.D.B. 9394/96), exige que a 

formação continuada passe a ocupar espaço na formação dos professores. A lei dispõe, no artigo 

67, que os sistemas de ensino devem promover a valorização dos profissionais, assegurando 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para 

esse fim.  

 

Diante do grande número de autores que se dedicam ao estudo da formação contínua de 

professores, opto por alguns trabalhos que, nesse momento, vêm preencher as minhas 

necessidades de pesquisa. Demaylli (1992); Nóvoa (1992, 1995); Candau (1997) e Fusari (1999) 

são as autoridades nas quais me apoiei para construir essa discussão. Embora entendendo que não 

                                                 
7
 Diante da gama de termos, opto por utilizar a expressão “formação contínua” para referir-me à continuidade da 

formação de professores após a inicial. A relevância da continuidade da formação dos professores que se encontram 
fora do mercado de trabalho não está sendo por mim desconsiderada. Porém, nesse trabalho atenho-me à formação dos 
professores em exercício da profissão, devido à especificidade do objeto desse estudo.  
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existe uma “receita”, os autores trazem para análise a atualização e qualificação dos professores, 

superando a idéia de mero treinamento. A formação contínua de professores pressupõe escolhas 

alicerçadas nas necessidades da escola, dos próprios professores e das possibilidades de 

implementação e organização na instituição que a esteja adotando.  

 

Ao proceder uma análise dos diferentes processos de formação contínua de professores, 

Demaylli distingue quatro modelos: 

 

“a forma universitária - profissionais constróem e difundem de maneira personalizada, saberes 
teóricos, numa relação pedagógica liberal; a forma formativa-contratual – contrato, comerciais ou 
não, cruzam-se entre si à volta da transmissão de saberes de natureza diversa; o modelo 
interativo-reflexivo – os professores mobilizam apoios técnicos para a elaboração colectiva de 
saberes profissionais; a forma escolar – pessoas contratadas por uma instância dispondo de 
violência simbólica legítima (Bordieu, 1971) transmitem aos formandos um conjunto de saberes.” 
(1992, p.145) 

 

Como o projeto em estudo é um processo coletivo, deter-me-ei na análise do modelo 

interativo-reflexivo, salientado pela autora (op. cit.) como o mais eficaz para a formação contínua no 

coletivo. Essa forma, “abrange as iniciativas de formação ligadas à resolução de problemas reais, 

com a ajuda mútua dos formandos e uma ligação à situação de trabalho.”(1992, p. 144) Para a 

autora, durante a formação acontece a fabricação coletiva de novos saberes que são postos em 

prática paralelamente ao processo de formação. Na forma interativa-reflexiva, formador8 e 

formandos são colaboradores. O formador atua como um apoio à produção de saberes que deve 

acontecer em cooperação (Demaylli, 1992). O processo é direcionado para os formandos, nesse 

caso os professores, e não para os financiadores ou os organizadores institucionais e apóia-se na 

negociação coletiva e contínua dos conteúdos, que são desconhecidos de antemão e definidos 

progressivamente a medida que o grupo caminha.  

 

Nóvoa (1995) considera fundamental que se aborde a formação de professores a partir de três 

eixos estratégicos: a pessoa, o profissional e a instituição. O desenvolvimento pessoal auxilia a 

produzir a vida do professor, o desenvolvimento profissional relaciona-se ao âmbito da produção da 

profissão docente e o desenvolvimento organizacional aborda a produção da vida da escola. Para o 

                                                 
8 Formador é a denominação dada aos profissionais responsáveis pela estruturação e implementação da formação 
contínua em alguns países da Europa, tais como: Espanha, França, Portugal. No Brasil é utilizado o termo coordenador 
do projeto e/ou pesquisador quando o processo pressupõe uma pesquisa-ação. 
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autor, a formação contínua de professores deve valorizar uma articulação entre a formação e os 

projetos das escolas, viabilizando para que a formação tenha como referência o desenvolvimento 

profissional dos professores, na dupla perspectiva do indivíduo e do coletivo docente, sem 

desconsiderar a produção pessoal, o professor no exercício de sua função. 

 

Candau apresenta que é no cotidiano da escola que os educadores aprendem, desaprendem, 

reestruturam o aprendido, fazendo descobertas e aprimorando sua formação. Por isso, defende que 

aconteça na própria escola. Para a autora, “considerar a escola como lócus de formação continuada 

passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo clássico de formação 

continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada de professores.” 

(1997, p. 57) Também para Nóvoa (1992), a formação contínua deve ser um processo permanente, 

integrado no dia-a-dia da escola, reiterando a relevância de sua realização nesse espaço (com a 

participação de todos os envolvidos com a tarefa docente).  Essa situação favorece a percepção da 

escola e dos professores como produtores de saberes. 

 

O conhecimento disponibilizado na literatura atual sobre as necessidades da formação 

contínua de professores, enfatiza os enormes ganhos quando ela acontece no local de trabalho  e 

numa abordagem coletiva. Para Nóvoa (1992), os saberes e a prática docentes devem ser 

compartilhados, divididos, discutidos e construídos, considerando a experiência dos pares. Seguindo 

uma perspectiva crítico-reflexiva, para buscar um conhecimento mais abrangente, a formação 

docente não deve se extinguir nas experiências individuais dos professores. Na concepção do autor, 

o “diálogo entre os professores é fundamental para consolidar saberes emergentes da prática 

profissional.” (p. 26) A continuidade da formação docente estruturada dessa forma, oferece a 

possibilidade de crescimento pessoal, profissional e coletivo, evidenciando a aprendizagem com os 

colegas, o compartilhamento de experiências/alternativas de ação para problemas e/ou situações 

difíceis e o estreitamento de relações. Poderíamos dizer que a sustentação coletiva de um processo 

de formação docente possibilita, ainda, o comprometimento dos professores do grupo, entre si, com 

os alunos e com a própria comunidade, na busca da efetivação das propostas levantadas por todos. 

 

 Para Nóvoa (1992), “a criação de redes coletivas de trabalho constitui, também, um fator 

decisivo de socialização profissional e de afirmação de valores próprios da profissão docente.”(1992, 
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p.26) Esses valores, muitas vezes deixados em segundo plano, passam por um processo de 

formação coletiva, originando espaço para a organização grupal, para superação da acomodação ao 

sistema, que, normalmente, a prática individualizada demonstra um potencial menor para superar.  

 

Ainda segundo o autor (op. cit), a formação docente no coletivo “deve estimular uma 

perspectiva crítico-reflexiva, que forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e 

que facilite as dinâmicas de autoformação participada”(p.25). Esse contexto favorece ao 

investimento pessoal dos professores em sua formação. O envolvimento pessoal, tanto quanto o 

coletivo, é essencial para a formação, considerando que essa necessita da ativa participação dos 

educadores.  

 

Um projeto de formação contínua que parta dos saberes e experiências docentes é 

referendado pelos estudiosos (op,. cit). Um processo que pretenda ser adequado às necessidades e 

expectativas da comunidade escolar, possui como exigência, a participação dos envolvidos desde o 

estabelecimento dos temas a serem abordados até a construção das alternativas para seus 

problemas. Participar das decisões sobre seu próprio programa de formação, desde a estruturação e 

determinação dos temas a serem trabalhados, permite que os professores reconheçam-se como 

produtores de saberes. Nóvoa (1992) e Fusari (1999), entendem que a formação contínua pode 

garantir propostas que possibilitem aos docentes a percepção de si próprios como produtores e não 

somente como transmissores de saberes.  

 

 Reafirmando a relevância da valorização dos saberes e experiências dos professores, 

Candau (1997) apresenta que estratégias que ignoram os saberes da experiência docentes e as 

dificuldades por eles enfrentadas, tornam-se, muitas vezes, distantes da realidade escolar e 

impossíveis de serem postas em prática cotidiana.  Segundo a autora (op. cit.) práticas de formação 

contínua esporádicas e descontextualizadas, que  desconsideram esses saberes, pouco vêm 

contribuindo para reformular efetivamente as ações docentes, quando muito provocam uma 

mudança temporária, que se perde no cotidiano atribulado dos professores. 

 

 Ao refletir sobre essa constatação, reportamo-nos aos cursos de “reciclagem”, dos quais 

vimos muitos professores retornarem “entusiasmadíssimos” com as novidades, que privilegiam o 
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“saber fazer” e ignoram o crescimento da reflexão e da conscientização dos docentes. Na maioria 

das vezes, os professores acabavam retornando às práticas antigas, suplantando o novo referencial.  

 

Para Fusari, a formação contínua necessita ultrapassar a análise do processo de ensino-

aprendizagem e contribuir para “o processo de democratização da sociedade, visando à construção 

de uma escola includente, preocupada e comprometida com um projeto de educação escolar a favor 

da eqüidade, da justiça, do direito e da convivência com o diferente.”(1999, p.222), articulando as 

práticas docentes com o grupo social de origem dos alunos. Essa atitude postulada pelo autor, 

fortalece os alunos e contribui para vencerem as dificuldades diárias, acreditando em sua 

capacidade de superá-las. 

 

Finalmente os autores referendados (Demaylli, op. cit.; Nóvoa, op. cit.; Candau, op.cit. e 

Fusari, op. cit.), postulam que a formação contínua terá grandes ganhos ao pautar-se por: encontros 

planejados e inseridos no calendário escolar (que não constituam atividades pontuais), valorização 

dos saberes trazidos pelos docentes, sem desconsideração dos interesses discentes, participação 

dos professores desde a organização do processo (com a construção de alternativas possíveis de 

serem colocadas em prática), embasamento em ações voltadas para a constituição do professor 

reflexivo (objetivando levar à autonomia docente), constituição de um coletivo envolvendo toda a 

instituição (incluindo supervisores, direção e serviços de apoio), realização no local e horário de 

trabalho (como parte da carga horária docente) e valorização de um processo dinâmico e prazeroso 

para os professores.  

 

A formação contínua pode desenvolver-se a partir de diferentes perspectivas e formas de 

estruturação. O trabalho em estudo alicerça-se nos princípios da Pedagogia da Comunicação. Mas o 

que é essa pedagogia?  

MABEL DISSE PARA FAZER UMA PONTE COM O PRÓXIMO CAPÍTULO 
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III. Conhecendo a Pedagogia da Comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apesar de as novas gerações serem criadas em 
ambientes comunicacionais, interagindo com tecnologias e 
recursos variados, a maioria das escolas, em seu papel 
tradicional, continua reticente para integrar em seu 
contexto, as novas tecnologias (dominadas pelo som e 
imagem), reproduzindo inquietação e perplexidade frente 
às mudanças da sociedade”.  

Tânia Porto 
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III. Conhecendo a Pedagogia da Comunicação 

 

 

 Descobertas no campo científico alteram constantemente o conteúdo das diversas áreas do 

saber, trazendo novas informações e derrubando muitas certezas que possuíamos. As tecnologias 

de informação e de comunicação revolucionaram a relação do homem com o conhecimento no 

aspecto espaço-tempo, evidenciando que a escola não detém mais o monopólio da informação. A 

televisão, o cinema, o rádio, o computador, a internet, o celular, o vídeocassete, o vídeo game, os 

jornais, as revistas, as histórias em quadrinhos, etc. são mídias9 utilizadas para entretenimento e 

interação, que cada vez mais fazem parte da vida dos jovens e de adultos.  

 

Embora pouco utilizados na maioria das escolas, como observa Porto, estas mídias estão na 

sala de aula, na cultura dos alunos e professores que a ela acorrem. “A influência das mídias entre 

os jovens, faz com que estes mudem seus padrões de referência, alterem suas relações consigo 

mesmos e com as circunstâncias sociais em geral, criando outras necessidades, envolvimentos, 

modelos de conduta”. (Porto, 2000, p.14). Essa situação impõe-nos um pensar sobre os meios de 

forma inclusiva, considerando que não podemos continuar ignorando a existência dessas 

linguagens, assim como sua influência, na vida dos nossos alunos. 

 

Para atender as necessidades da educação contemporânea, a escola precisa interagir com a 

vida cotidiana, tanto acolhendo e trabalhando com símbolos, linguagens, culturas e interesses dos 

alunos, como se abrindo ao encontro do mundo que existe para além dos muros escolares. Os 

assuntos que perpassam o universo juvenil, são para eles o que mais importa. Ao ignorar e competir 

com o universo real dos alunos e procurar impor um universo sem sentido, dificilmente educadores e 

educandos poderão se aproximar. Enfocar os temas de interesse e as necessidades dos estudantes  

                                                 
9  Nesse estudo mídias englobam tanto os meios de comunicação de massa (jornais, revistas, histórias em quadrinhos, 
filmes, desenhos animados, livros, peças de teatro, programação televisiva,  textos...), como as tecnologias de 
informação e de comunicação (computador, televisão, vídeo-game, vídeo cassete, celular...), como meios utilizados em 
situações comunicacionais (músicas, dramatizações, jogos, fotografias, entrevistas, cartazes, esculturas, etc.) utilizados 
para provocar a reflexão e/ou construir interações e concepções sobre temas de interesse comum. Esse sentido, 
ultrapassa a conceituação de mídias como recursos e técnicas.  
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possibilita trabalhar aspectos relacionados a valores, respeito às diferenças (inclusive de opinião), 

construção e ou revisão de conceitos e posicionamentos. Desenvolver a argumentação e o 

raciocínio, aprender a conviver e a respeitar o outro, são atitudes indispensáveis para viabilização de 

uma sociedade melhor e mais solidária. 

 

Ao possibilitar aos estudantes sair de dentro de seus muros, criam-se situações que geram 

processos de ensino-aprendizagem e que podem ser direcionadas para objetivos pedagógicos. Sair 

da escola  favorece a aprendizagem de diversas maneiras. Favorece para que o conteúdo torne-se 

mais significativo para o aluno e possa ser visto in lócus, possibilita o convívio com os colegas numa 

situação de interação social, com menor rigidez, permite que os jovens movimentem-se (não 

precisando ficar imóveis por longas horas seguidas, como normalmente acontece na aula, 

contrariando a natureza infantil ou mesmo juvenil) e contribui, ainda, para tornar a educação uma 

atividade recreativa, mudando a visão da maioria dos estudantes de que “aprender é  chato”.  

 

Educar para o uso da mídia é mais do que ensinar a mexer no computador, a navegar e 

pesquisar informações na internet, a gravar e/ou reproduzir filmes em vídeo cassete, a usar recursos 

e metodologias. É  dar condições para que os estudantes saibam, por exemplo: selecionar e decidir 

o que fazer com as informações, estabelecendo pontes e/ou conexões com outros assuntos; 

administrar o tempo de uso das mídias (televisão, computador, celular, vídeo-game, internet), 

interpretar as mensagens veiculadas por estas mídias e comunicar-se e relacionar-se com e através 

desses meios, sem deixar de lado atividades importantes para os indivíduos de qualquer idade, tais 

como: ler, movimentar-se (atividade física), estar com os amigos, conviver com a família, passear, 

relacionar-se. 

 

As tecnologias facilitam o acesso à informação. Porém, conhecimento e informação não 

podem ser confundidos. O primeiro ocorre a partir da  ressignificação da informação e não acontece 

espontaneamente, necessitando da intervenção docente para se concretizar. Vivenciar experiências 

que geram processos de ensino-aprendizagem, buscar sentido nos temas presentes nas mídias e no 

interesse dos alunos, são ações que podem contribuir para trazer sentido às informações e aos 

conteúdos  aprendidos na escola, favorecendo a ressignificação deles pelos estudantes.  
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Para Penteado (1991), a incorporação dos meios de comunicação e das diferentes linguagens 

culturais possibilita que a linguagem da escola ultrapasse os códigos escrito e oral predominantes na 

maioria das instituições educativas, que acabam cerceando outras formas de expressão. As 

imagens, os sons, as dinâmicas participativas e interativas, permitem formular e/ou reformular 

conceitos a partir do uso dos outros sentidos, não só do racional, reduzindo o bloqueio natural que a 

razão, muitas vezes, ocasiona.  

 

Gutiérrez in Porto (1997a), apresenta quatro formas de aprendizagem, de aquisição de 

conhecimentos e de valores, para além da razão10. A razão tem sido tradicionalmente privilegiada 

pela escola. A didática, assim como a maioria dos sistemas educativos é racional. A intuição é uma 

forma de conhecimento que vai além da razão e que está relacionada com a sensibilidade. Mesmo 

não estando sujeita as leis racionais, não é contrária a esta, ambas são complementares e 

necessárias. A emoção localiza-se na entrada da aprendizagem, pois o que não é sentido gera 

maior dificuldade de entendimento e/ou de interesse. A criatividade, como tem demonstrado a 

psicologia atual é um tipo especial de percepção e conhecimento; envolve penetração, captação e 

transformação do objeto conhecido. O relacionamento é a condição de toda aprendizagem 

significativa, pois as pessoas são seres sociais (de relação). 

 

Porto (1996) apresenta que para os alunos interessam mais as relações que se estabelecem 

no ambiente escolar do que os conteúdos e temas de estudos. As mídias podem ser 

intermediadoras das relações que se estabelecem no cotidiano escolar. Estas relações propiciam o 

auto-conhecimento e o conhecimento dos colegas. Um clima descontraído e relacionamentos mais 

vivos e calorosos, favorecem  a aproximação e as relações dos componentes do grupo. Apostando 

na interaprendizagem, são privilegiadas ações que favoreçam a discussão em grupos e a 

construção coletiva, propiciando a troca de experiências. A interação com os colegas auxilia os 

sujeitos a compreender o entorno e a interagir com a sociedade.  

 

Uma outra forma de compreender o contexto (e o entorno) é o trabalho pedagógico com e 

pelos meios de comunicação. A introdução das mídias no cotidiano da escola, possibilita que o  “o 

sujeito escolar se converta de agente passivo em sujeito ativo, livre, responsável e crítico dos meios de 

                                                 
10 Razão entendida como o conjunto das faculdades intelectuais que distinguem os seres humanos dos outros animais. 
Raciocínio, pensamento. 
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comunicação, por meio de diferentes formas de expressão criativa – por imagens, códigos, símbolos, 

relações, emoções e sensações (Porto, 2002, p. 04).” Ao assumirmos, como educadores, a 

responsabilidade de orientar os alunos para a leitura dos meios, são propiciadas formas de 

conhecimento do mundo, não para aceitar ingenuamente todas as mensagens, mas para perceber o 

que está por trás delas.  

 

A realidade chega aos indivíduos através das mídias, que são veículos possibilitadores do 

acesso ao que se passa no mundo – janela para o mundo. Aprender a navegar no mar da realidade 

comunicacional em que estamos irrefutavelmente imersos, estabelecendo uma “via de mão dupla” 

com os meios de comunicação, pode contribuir para aprendermos a filtrar, decodificar e quem sabe, 

recodificar suas mensagens.    

 

Inobstante esse entendimento, é importante observar que os meios de comunicação de massa 

são, em sua maioria, controlados por grupos hegemônicos e regidos pela economia de mercado, o 

que os distancia, na maioria das vezes, dos interesses educativos. Freire aponta que “toda 

comunicação é comunicação de algo, feita de certa maneira em favor ou na defesa, sutil ou explícita, 

de algum ideal.” (1996, p.157) Em enfrentamento a essa situação a Pedagogia da Comunicação 

surge como uma postura paradigmática que, além de utilizar e ultrapassar as experiências dos 

alunos, pretende “desvendar estereótipos, modelos, determinações, verdades encobertas e 

pressões (subliminares ou não) das ideologias dominantes” (Porto, 1996, p.26) procurando evitar a 

manipulação dos alunos pelos meios e/ou interesses políticos, econômicos, etc. 

 

Gutiérrez (1984, 1994, 1995 in Porto 1997a e 2000), Penteado (1991, 1998 e 2002) e Porto 

(1996, 1997, 1999, 2000, 2001) são pesquisadores que muito vêm contribuindo para sistematizar 

essa abordagem paradigmática ainda emergente. Consideram que o desenvolvimento dessa 

pedagogia, pode contribuir para que a escola deixe de ser algo distante da realidade, que é 

suportada pela maioria dos estudantes. A Pedagogia da Comunicação tem seu embasamento no 

que se convencionou chamar teorias progressistas em educação (paradigma emergente). Em 

oposição às teorias tradicionais conservadoras (paradigma dominante), que super valorizam o 

conhecimento científico e a aprendizagem pela razão, as teorias progressistas não ignoram as 

diferentes linguagens/temas culturais e outras formas de aprendizagem. 
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Em uma pedagogia com essa concepção, -- os meios de comunicação, a linguagem e os 

temas por eles difundidos --, não são acriticamente incorporados ao ensino, numa perspectiva de 

lazer ou de aproximação à realidade dos alunos ou de recurso audiovisual. No entendimento de  

Gutiérrez (1997) os alunos precisam expressar-se através de diferentes linguagens, não como 

profissionais, mas como sujeitos que utilizam recursos para desenvolvimento pessoal. Para tal, é 

preciso uma pedagogia que utilize diversas linguagens, tais como: livros, jornais, charges, revistas 

em quadrinhos, teatro, cartazes, entrevistas, exposições, filmes, diálogos, etc., possibilitando aos 

educandos aprenderem a ler e a comunicarem-se através dessas múltiplas linguagens referidas. 

Gutiérrez apresenta que o “educando tem que passar do status de consumidor acrítico dos meios ao 

de receptor ativo e criador de mensagens através dos mesmos meios” (1984, p.20) O sujeito ativo 

não aceita passivamente o que lhe é imposto e/ou mostrado, como uma verdade absoluta, ele “faz 

suas escolhas, tece julgamentos sobre o que vê, ouve ou lê.” (Porto, 1998 p.27) 

 

Penteado (2002), apresenta que assim como a mídia é capaz de influenciar a vida dos 

indivíduos contemporâneos, o seu estudo, pode auxiliar para que ela se torne aliada na construção 

de uma sociedade melhor. Para tal, a autora acredita que precisamos avançar de condutas 

“aparentemente críticas” frente aos meios de comunicação, para condutas “fundamentalmente 

críticas e construtivas”, produto de análises, estudos e reflexões à luz do conhecimento escolar, 

promovendo com isso a formação de um leitor crítico.  

 

A Pedagogia  da Comunicação utiliza-se de diferentes mídias (impressas, tecnológicas, orais, 

de relações). Procura, no entanto, convertê-las em objetos de reflexão e de produção discente. 

Nessa abordagem pedagógica, não é negada a relevância do conhecimento científico, mas, é 

estabelecida a relação desse com a vida cotidiana (Porto, 2000).   

 

Através do estabelecimento de pontes de relação entre os conteúdos e a vida cotidiana, a 

escola torna significativas suas linguagens, contribui para a compreensão e interpretação do entorno  

e transpõe as barreiras de acesso dos estudantes aos conteúdos naturalmente afastados de sua 

realidade. Penteado apresenta que é preciso contextualizar e historicizar o objeto do conhecimento 

“de tal forma que ele possa ser apreendido  enquanto fruto de construção humana, possa ser 
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captado o seu sentido e o significado de tomá-lo como objeto de conhecimento, de modo que 

possamos compreender a razão de estudá-lo.”(2002, p.118) 

 

Na concepção de Gutiérrez e Prieto, na nova postura paradigmática, o papel dos educadores 

passa a ser o de mediador do processo educativo, e as tarefas docentes e discentes no ensino, 

sofrem uma grande reformulação. A educação tem como função preparar o estudante para o mundo 

em que vive. Mundo este, cheio de incertezas, de imposições e de valores, muitas vezes 

contraditórios. Os pesquisadores apresentam propostas alternativas de educação, com o uso dos 

meios de comunicação que geram processos educativos (1994, p.32-40):  

 

 Educar para assumir a incerteza - Educar para lidar com as incertezas, implica educar 

para questionar, de forma permanente, a realidade de cada dia sem ensinar nem inculcar 

respostas, criando condições para que os alunos aprendam a resolver problemas. Significa 

educar para localizar, reconhecer, processar e utilizar a informação, criando, recriando e 

utilizando recursos tecnológicos em escala humana, mas, também, educar para saber 

reconhecer as propostas mágicas de certeza, desmistificando-as e ressignificando-as.  

 Educar para gozar a vida – “Educar para o gozo significa que todos os participantes do 

processo sintam-se vivos, partilhem sua criatividade, gerem respostas originais, divirtam-se 

brinquem” (p. 37), aprendam com prazer e com entusiasmo em todas as atividades, cresçam 

com os progressos e com os erros de todos. Educar, também, para que os alunos possam 

identificar os modelos ilusórios do gozo, difundidos massivamente pela publicidade. 

 Educar para a significação -  Para significar é preciso envolver educadores e educandos. 

Para envolver-se é necessário dar sentido ao que é feito, incorporar o meu sentido ao 

sentido da cultura e do mundo, compartilhar, compreender a falta de sentido de certas 

propostas educativas, políticas e culturais, relacionar e contextualizar experiências e 

discursos, impregnar de sentido as diversas práticas e a vida cotidiana.  

 Educar para a expressão – Capacitar à expressão exige o domínio do tema e da matéria 

discursiva e manifesta-se por meio de clareza, coerência, segurança, criatividade, senso 

estético no manejo das formas das diferentes linguagens. Essa capacidade não pode ser 

doada por ninguém, ela é uma conquista e uma construção a ser alcançada pelos 

educandos. 
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 Educar para a convivência – Organizar essa escola que ainda não está capacitada para a 

interaprendizagem, exige partilha, convivência, solidariedade na aprendizagem, valorizando 

principalmente o que é aprendido, recriado e produzido coletivamente. A dinâmica e a 

riqueza do grupo é um espaço privilegiado para a interaprendizagem, através da 

confrontação de idéias e opiniões próprias das experiências de cada participante. 

 Educar para se apropriar da história e da cultura – Centralizar uma proposta na 

aprendizagem (auto-aprendizagem e interaprendizagem) e não na transmissão de 

conhecimento, possibilita que o papel de sujeito do processo passe para o educando. É 

precisamente esse “ser sujeito”, o que permite uma apropriação da história e da cultura. 

Essa proposta alternativa em contraposição ao ensino tradicional (privilegia virtudes 

passivas, tais como: obediência, submissão, ordem, memória, pontualidade), promove e 

cultiva características, tais como: criatividade, risco, crítica, imaginação e intuição, 

permitindo aos indivíduos construírem a história e não se submeterem  a ela. 

 

As propostas alternativas apresentadas pelos autores reúnem aspectos favorecedores de 

protagonismo, interação, reflexão e auto-construção no ensino. Nessa abordagem, a sala de aula 

não é um espaço restrito ao planejado, mas aberto aos possíveis movimentos, ocasionados pelas 

interações entre professor/alunos/conhecimentos/mídias. Temas culturais, valores presentes nas 

mídias, situações cotidianas, que envolvem os sujeitos escolares, são abordados no processo 

pedagógico, impregnando os assuntos de significado. 

 

Seguindo os pressupostos da Pedagogia da Comunicação, Gutiérrez, Penteado e Porto (op. 

cit.) apontam para a construção do processo de ensinar e aprender em parceria com os sujeitos 

(sejam eles alunos, professores, ou qualquer outro grupo de formação) e destes com os meios de 

comunicação.  

 

A construção de uma relação professor-aluno aberta ao diálogo, favorece a adequação de 

práticas docentes às expectativas e necessidades dos alunos (de movimento, de relacionamento, 

etc.). O diálogo problematizador (Freire), permite a todos aprender a ouvir, respeitar e crescer com o 

outro. Os autores consideram que com uma concepção dialógica, é possível partir da realidade 
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concreta dos educandos e a ela retornar, sendo que o retorno à realidade acontece com “uma nova 

prática enriquecida, transformadora e portanto, superior à original.”  (Gutiérrez, 1984, p. 46)  

 

O diálogo inclui a interlocução entre o conhecimento científico e o de senso comum. Na 

concepção de Porto é “através da relação dialógica entre educador/cultura/educando que se criam 

caminhos para problematizar, desinstalar, desmascarar, inquietar, organizar e, principalmente, 

conscientizar os sujeitos do processo”(2000, p.31). É através do diálogo que professores e alunos 

aprendem a lidar com as incertezas, movimentos e dificuldades presentes na sociedade atual.  

 

Penteado (1998) salienta que não basta apenas a incorporação das tecnologias na escola 

para inovar e/ou construir alternativas pedagógicas condizentes com as necessidades do momento 

atual. Trabalhar com essa pedagogia requer o conhecimento das formas de atuação compatíveis 

com o agir comunicacional, nas diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem – 

planejamento, objetivos, conteúdos, procedimentos, avaliação – e no desenvolvimento do processo. 

 

“Portanto, será tão-somente na vivência de uma didática que exercite a capacidade 
comunicacional humana e pratique a educação como um processo específico de comunicação 
que as tecnologias comunicacionais ganharão a possibilidade de exercer o seu poder 
transformador, rumo a uma educação escolar formadora, reveladora, suporte para o exercício 
pleno da verdadeira cidadania.”(op. cit., p. 13) 

 

Por conseguinte, trata-se, não de modismo ou empolgação com uma proposta diferenciada, mas 

de uma mudança de concepção em relação ao conhecimento (científico ou de senso comum), ao 

ensinar e aprender e aos papéis de professores e alunos nestes processos. A reformulação implica 

abrir mão de posturas autoritárias distantes do agir comunicacional. Tal meta demanda 

conhecimento, discussão e reflexão sobre esses novos processos, além de disponibilidade para 

inovação. Está se falando, portanto, de uma mudança paradigmática. 
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      IV. A pesquisa: o trajeto percorrido 
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      IV. A pesquisa: o trajeto percorrido 

 

4.1 Apresentando a escola, os alunos e os professores 

 

O projeto de pesquisa e formação contínua intitulado “Escola Pública e Pedagogia da 

Comunicação: uma parceria com professores em serviço”, sob a coordenação da pesquisadora da 

FaE/UFPEL, Prof. Dra. Tânia Maria Esperon Porto11, desenvolve-se na Escola Estadual Luis Carlos 

Corrêa da Silva. A instituição foi fundada em 1990 e localiza-se em um bairro da periferia da cidade 

de Pelotas, no centro de um conjunto habitacional – Cohab -- destinado à classe trabalhadora. 

Embora seja uma escola nova, a construção demonstra sinais de falta de conservação, 

deteriorando-se com a abundância de chuvas que ocorrem nessa região. O prédio apresenta design 

bonito e diferenciado do convencional. Suas paredes são de tijolo à vista e possui aberturas amplas, 

com esquadrias próximas umas das outras, permitindo entrar bastante claridade e oferecendo ampla 

visibilidade. Possui pé-direito alto, com dois pisos na parte da frente, que dá para a rua. A arquitetura 

do prédio oferece condições de controle (recíproco) a professores e/ou alunos quando fora da sala 

de aula. No andar térreo, ficam cinco salas de aula. A secretaria localiza-se logo na entrada e possui 

uma abertura para a rua, para atender o público e outra interna para o atendimento de professores, 

funcionários e alunos. 

  

A biblioteca situa-se em frente à porta de entrada. É envidraçada (na parte que dá para dentro 

do prédio), tanto chamando para o convívio, como possibilitando acompanhar as ações de seus 

usuários ou de quem está fora dela. Pela manhã seu uso é pequeno porque normalmente a vinda à 

biblioteca para consultas realiza-se em turno inverso às aulas. Os alunos da tarde são menores, por 

isso pouco vem à escola fora de horário. Os da manhã recorrem a esse espaço no turno da tarde, na 

maioria das vezes, quando os professores solicitam pesquisas. Os da noite trabalham durante o dia, 

o que dificulta sua freqüência a esse local fora do horário de estudo. A sala de televisão e vídeo fica 

à esquerda e parece ter sido construída para, nesse espaço, funcionar um laboratório ou algum tipo 

de aula prática, pois suas paredes são azulejadas e possui uma pia.   O local já foi utilizado como 

                                                 
11 A professora desenvolve o projeto na Escola Estadual Luis Carlos Corrêa da Silva desde abril de 1997, com 
continuidade até os dias atuais. Conta com o apoio da FAPERGS e CNPq e de bolsistas de Iniciação Científica de 
ambos os órgãos (Tatiane Chollet – FAPERGS e Jaqueline Guimarães Camargo – CNPq).   
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sala de aula, bar, secretaria da escola e biblioteca. Como a sala não foi construída para esse fim,  

não propícia boa acomodação para quem a utilize, nem favorece a aprendizagem através das 

linguagens comunicacionais. A sala de TV e vídeo foi reativada na escola a partir do levantamento 

de necessidades detectado pelo projeto de pesquisa na escola. 

 

O refeitório localiza-se no lado que dá para o pátio, cujo pé-direito é em declínio. Ocupa parte 

da área comum utilizada por todos para trânsito e é onde os alunos ficam no recreio quando chove. 

O teto, nesse local, é revestido de madeira, o que proporciona sensação acolhedora. A cozinha fica 

ao lado do refeitório e tem comunicação com esse. A sala dos professores fica situada no fundo do 

prédio à direita de quem entra, gozando de uma certa privacidade, pois não há a necessidade de 

transitar por ali para dirigir-se a outros locais, a não ser para falar com algum professor. Na parede 

do fundo da sala, um mural parabeniza os aniversariantes do mês. Outros quadros espalhados pelo 

espaço divulgam atividades, cursos, concursos e recados diversos relacionados à parte 

administrativa. As reuniões do projeto realizam-se em uma sala ao lado da sala dos professores. 

 

O andar de cima possui um mezanino. A sala da direção situa-se em frente à escada. Saindo 

fora da sala, andando alguns passos é possível enxergar o refeitório, a janela da cozinha no andar 

de baixo, a porta de saída para o pátio. Descendo um lance completo e voltando-se 180o , é possível 

visualizar todo o prédio. No segundo piso existem mais cinco salas de aula e a sala das professoras 

de Educação Física, ao fundo à esquerda de quem sobe. Nesse local é guardado também o material 

usado nas aulas da disciplina. Ao lado fica o banheiro das alunas.  

 

Os corredores da escola são repletos de cartazes, cujos assuntos são variados: campanhas 

(DSTs e AIDS, do agasalho), convites (concursos literários e jovem cientista, peças infantis), 

trabalhos dos alunos (temas do currículo e/ou alternativos: sexualidade, tabagismo, drogas...), 

cursos para seleção (CEFET/RS, CAVG12). Painéis murais sobre a Copa Mundial de Futebol, (abril a 

julho de 2002, período em que observei as aulas dos professores) procuravam motivar os alunos a 

se envolverem com o evento.  

 

                                                 
12 As siglas significam Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas e Colégio Agrícola Visconde da Graça, 
respectivamente. Ambas são escolas públicas federais, que possuem cursos de ensino técnico e tecnológico, sendo que 
a primeira possui também o nível médio. 
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O pátio é atrás do prédio e dispõe de uma área bastante extensa. Acredito que este amplo 

espaço justifica-se porque a escola localiza-se na periferia da cidade e por haver na época de sua 

construção, disponibilidade de terrenos vagos. Como a maioria dos alunos reside no conjunto 

habitacional de apartamentos que circunda a escola e não dispõem de nenhuma área de lazer por 

perto, o tamanho do pátio assume maior importância, possibilitando-lhes extravasar as energias. 

Contribuindo também para “movimentar” esses alunos, as aulas de Educação Física  acontecem no 

dito espaço, que conta também com uma quadra poliesportiva construída a partir das discussões do 

projeto. A relevância dessa disciplina para a comunidade do bairro está em sua capacidade de, além 

de corresponder às necessidades de movimento das crianças (que as demais disciplinas pouco 

contemplam), desenvolver de forma fundamentada, habilidades corpóreas que a vida 

contemporânea tem dificultado.  

 

A escola atende em torno de 1000 alunos, crianças e adolescentes, matriculados em três 

turnos da 1a à 8a série do ensino fundamental. No ano de 2002, em que observei as aulas, o turno 

matutino contava com três quintas séries com aproximadamente trinta e cinco alunos em cada uma;  

seis sextas séries, com número em torno de vinte e poucos alunos cada uma, duas sétimas com 

mais ou menos trinta alunos (no ano de 2001 a reprovação foi grande nesta série) e duas oitavas 

pequenas (uma com treze e outra com vinte alunos). 

As turmas cujos professores participaram deste estudo foram duas sextas séries (turmas 61 e 

63, com respectivamente vinte e dois e vinte e quatro alunos) e uma oitava série (turma 82 com 

treze alunos). 

 

A turma 61 é considerada pelos professores e direção como a melhor turma do turno da 

manhã. Após o Conselho de Classe, os alunos receberam da direção, uma festa em comemoração 

ao excelente desempenho, à dedicação aos estudos que os levam a terem boas notas. O número de 

alunos é pequeno e eles são calmos e educados. Tratam-se entre si e aos professores com respeito. 

São organizados até para reinvindicarem/reclamarem de alguma situação que os desagrade. Usam 

argumentos sólidos mas são tranqüilos para se posicionarem. Quando os professores saem, a turma 

segue trabalhando. Mesmo os alunos com mais dificuldade, são esforçados. Poucos alunos são 

repetentes. Mesmo os mais velhos (são poucos, a maioria está na mesma faixa etária) parecem 
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estar adaptados. Perguntei à professora da turma se a composição das turmas é proposital. Ela 

respondeu-me que não.  

 

A turma 63 tem muitos repetentes. Uns alunos estão há muito tempo no mesmo adiantamento, 

o que talvez os torne um pouco mais agitados. Um menino está cursando a sexta série pela terceira 

vez. Embora esse grupo não atenda ao estereótipo esperado pelos professores da escola, são, 

como as das outras turmas, crianças e adolescentes maravilhosos. Como eu assistia às aulas dessa 

turma em duas disciplinas, acompanhando o trabalho  das professoras de Ciências e de Educação 

Física, eles já se consideravam íntimos meus e se ofereciam para me ajudar sempre que 

necessário. Esse grupo era mais ativo do que a outra turma de sexta série e tinha uma certa 

dificuldade para se organizar, talvez em decorrência da diferença de idade entre eles. Havia alunos 

dos doze aos dezesseis anos.  

 

A turma 82  é pequena e costumam trabalhar juntos. A idade de seus integrantes varia entre 

treze a vinte anos. Apesar de parecerem não se incomodar com a minha presença na sala de aula, 

durante as observações, percebi que a maioria não se aproximou de mim como nas demais turmas. 

Quando busquei a aproximação somente dois meninos e uma menina corresponderam. A professora 

observada na pesquisa aponta que os alunos dessa turma não demonstram ter um objetivo claro 

para seus futuros após a conclusão da oitava série. A turma me pareceu meio sem entusiasmo pela 

aprendizagem. Por outro lado, na primeira semana de aula eles já haviam reunido a verba 

necessária para a formatura, com a venda de doces no recreio da escola. Ao atingirem o valor 

necessário para a solenidade de formatura, os jovens suspenderam as vendas. Posteriormente 

resolveram retornar às atividades comerciais para angariar fundos para uma viagem em 

comemoração à conclusão da oitava série. O alcance de seus objetivos em tão pouco tempo 

demonstrou que os jovens são decididos e determinados, mas priorizam seus interesses. Pareceu-

me que eles sabem o que querem, talvez não coincida com o que a professora acredita que seja o 

melhor para eles: dar continuidade aos estudos.  

 

O corpo administrativo da escola engloba três funcionários que atendem à portaria, cinco 

funcionárias que fazem a conservação da escola, três merendeiras, cinco funcionários responsáveis 

pela secretaria, três coordenadores pedagógicos (um em cada turno), que são também professoras 
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nos turnos inversos, duas supervisoras pedagógicas (no turno da manhã e da tarde), três vice-

diretores (um por turno) e a diretora geral. Somente um professor da escola não possui formação 

superior. 

 

Em maio de 2002 o corpo docente da escola estava constituído por: trinta e seis docentes, 

embora algumas disciplinas ainda estivessem sem professor. Destes, quatro de  Português, quatro 

de Ciências Físicas e Biológicas, quatro de Matemática, dois de Educação Física, dois de História, 

dois de Geografia, dois de Espanhol, dois de Educação Artística, um de Técnicas Comerciais, um de 

Técnicas Domésticas, dois para a Educação de Jovens e Adultos - EJA e dez professores para as 

séries iniciais (primeira a quarta séries)13.  

 

Participaram dessa pesquisa quatro professoras de diferentes disciplinas e áreas, que estão 

no projeto há mais de quatro anos.  

 

Professora14 Série observada Ano de ingresso no projeto 

Clara Sexta 1997 

Elisa Sexta 1997 

Lia Oitava 1998 

Ana Sexta 1998 

 

Os demais professores participantes das reuniões do projeto no ano de 2001, tiveram 

impedimentos variados para a sua participação nesta pesquisa, no ano de 2002. Por exemplo: a 

professora de Espanhol estava em licença de saúde no período em que comecei o presente 

levantamento, mantendo por um longo tempo. Os professores de Matemática e Ciências, a 

professora de (Maria Lucy) e a Lúcia mudaram da escola em 2002. A professora de ( Dóris) passou 

a trabalhar com as séries iniciais. Os professores de Educação Artística e História (Andréia) não  

estão com classes pois passaram a ocupar cargos administrativos: vice-direção do turno da manhã e 

supervisão pedagógica. Casualmente, o grupo pesquisado contou apenas com quatro professoras 

do sexo feminino, que é o gênero predominante nesta e na maioria das escolas básicas. As 

                                                 
13 Dos trinta e seis professores da escola, somente um não possui curso superior, o que equivale a 2,7% do total. 
14 Os nomes das professoras, utilizados nesse trabalho, são fictícios. 
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professoras abriram as portas de suas salas de aula, de sua vida profissional, e eu até poderia dizer 

de sua vida pessoal,  sem restrições ao meu trabalho. Interpretei que o convite para participarem da 

pesquisa soou como complementação natural  à pesquisa-ação que vinha sendo desenvolvida na 

escola desde 1997. 

 

4.2 Minha inserção no projeto de Pesquisa 

 

Em março de 2001 deparei-me com o como um espaço possível para desenvolver uma prática 

de ensino exigida por uma disciplina do Curso de Mestrado15. Passei a observar os encontros do 

grupo de professores, procurando conhecer melhor o trabalho desenvolvido por eles. Ofereci com 

base no levantamento do interesse dos professores, três oficinas enfocando um dos assuntos 

solicitados para serem abordados no ano de 2001: “como tratar a sexualidade na escola”. Esse tema 

surgiu das necessidades docentes levantadas no diagnóstico da escola. Os professores tinham 

interesse em saber: de que forma abordar o assunto em sala de aula? Como agir diante de 

situações inesperadas? O que responder aos alunos? Até onde ir com as respostas? Essas 

questões me aproximaram do projeto e do grupo de professores em formação no cotidiano da 

escola.  

 

Nesses encontros, refletimos sobre a temática e procuramos no coletivo, criar condições para 

que os professores percebessem sua atuação docente com o assunto, familiarizando-os com 

questões do interesse dos alunos, que muitas vezes os intimidam ou deixam-nos constrangidos. 

Auxiliei, ainda, na construção de alternativas metodológicas  para auxiliar os estudantes em seu 

caminho de autoconhecimento. 

 

As propostas elaboradas pelos docentes mostraram-se criativas, partiram de dúvidas e 

necessidades dos alunos, incluindo o diálogo como base da ação pedagógica. Utilizando 

metodologias participativas, as atividades desenvolvidas previam espaço para a reflexão dos alunos, 

para a contestação e possivelmente para a transformação da realidade escolar em seus múltiplos 

sentidos. Durante as reuniões, os professores superaram a minha expectativa em termos da 

                                                 
15 Intitulada Teoria e prática do ensino II, a disciplina regular do curso de Mestrado em Educação da FaE/UFPEL, tem 
por objetivo a concretização de uma experiência de ensino, a ser organizada e implementada pelos alunos do curso.  
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dinâmica coletiva do projeto. Eles demonstraram um grau de amadurecimento para o trabalho 

coletivo dificilmente observado em outros grupos com os quais eu havia convivido, parecendo 

constituírem efetivamente um grupo de trabalho. Diante disso, o meu interesse em estudar a 

formação contínua de professores, aprofundando o conhecimento sobre a realidade vivida por esse 

grupo, se confirmou. Optei então por inserir-me neste projeto de pesquisa, direcionando meu olhar 

para ampliar o conhecimento sobre as repercussões da Pedagogia da Comunicação na formação 

docente em serviço, enfocando principalmente as práticas dos professores em suas salas de aula. 

 

  4.3 A opção metodológica de pesquisa 

 

Embora o projeto investigado pareça atender as exigências de um processo capaz de 

contribuir para a reformulação de práticas pedagógicas em direção à inovação e à mudança, como 

explicita Fusari, existem “educadores que introduzem mudanças nas suas práticas 

independentemente da formação contínua. E existem aqueles que, mesmo com muita experiência 

de formação contínua, pouco ou nada alteram em suas práticas.” (1998, p.224) A constituição de um 

projeto de pesquisa que trata da formação contínua, não garante reformulação nas práticas 

docentes. Assim, me senti à vontade para investigar a realidade “mexida” pelo projeto de pesquisa-

ação “Escola Pública e Pedagogia da Comunicação: uma parceria com professores em serviço”, 

coordenado pela Prof. Dra. Tânia Maria Esperon Porto. 

   

        Originalmente, identificar quais os dispositivos pedagógicos que o projeto tem implementado 

constituía um dos objetivos de minha pesquisa, que veio se concretizando durante a observação 

empreendida na escola e na construção do projeto de qualificação. A partir daí encaminhei-me para 

o problema de pesquisa: qual a contribuição da formação contínua realizada em parceria e de 

forma colaborativa para a reformulação das práticas pedagógicas, em direção à inovação e à 

mudança? 

  

Visando estabelecer um trajeto metodológico coerente com a proposta de trabalho, que 

permitisse aproximar do conhecimento da realidade escolar, optei por uma abordagem qualitativa de 

pesquisa. Esse tipo de pesquisa permite uma aproximação com as pessoas dentro da escola e 

atinge um nível de realidade que não pode ser quantificado, pois trabalha “com o universo de 
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significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.” (Minayo, 1994, p. 21) A investigação que realizei propôs-se a 

perceber a repercussão desse projeto de pesquisa na prática cotidiana dos professores. Para tanto 

necessitei de instrumentos que me permitissem conhecer suas práticas, de tal forma que pudesse 

dar sentido ao que, muitas vezes, está ocultado.  

 

O projeto investigado acontece basicamente no formato de reuniões quinzenais. O trabalho é 

estruturado de forma coletiva. Até 2001 participavam os professores do turno matutino. Em 2002 

estendeu-se para todos os docentes da escola. As reuniões no ano de 2001 ocorreram às 

segundas-feiras, dentro da carga horária dos professores. No presente ano realizam-se aos 

sábados, fora de seu horário.   

 

Sendo esse um processo coletivo, engloba vários universos individuais. Procurei ter o cuidado 

para compreender o coletivo e, ao mesmo tempo, preservar a significação da individualidade 

docente e perceber as inter-relações e desmembramentos. Ao investigar a realidade da escola, 

considerei acima de tudo a sua singularidade. Dentro da abordagem qualitativa de pesquisa, optei 

pelo estudo de caso do tipo etnográfico, por possibilitar o conhecimento mais aprofundado do objeto 

de estudo - o cotidiano escolar; e favorecer a percepção das diferentes características envolvidas 

nesse processo.  

 

Para ser reconhecido como etnográfico, o estudo de caso pressupõe a permanência do 

pesquisador dentro da instituição em estudo por um período suficiente para favorecer o trânsito, a 

aceitação e a obtenção de dados que permitam o conhecimento da realidade (André, 1995). Em 

relação a estes aspectos considero que tive bastante facilidade de aceitação nesse cotidiano por 

todos os sujeitos escolares (alunos, corpo administrativo e professores) durante os treze meses em 

que permaneci na escola. Encontrei abertura por parte dos professores em geral (entrei na lista para 

o café, passando a sentir-me como uma deles) e, especificamente, pelas sujeitos da pesquisa. As 

professoras participantes do estudo discorreram tranqüilamente não só sobre suas qualidades como 

sobre suas limitações, demonstrando confiança em mim. Para a realização das entrevistas, as 
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educadoras receberam-me não só na escola como também em casa e no escritório onde uma das 

docentes trabalha (profissional liberal) em turno inverso. 

 

O fato de meu objeto de estudo ser um projeto delimitado (tempo e espaço) foi outro fator que 

favoreceu o uso dessa abordagem, pois o estudo de caso é um método que deve ser utilizado para 

o conhecimento de     

                

“um sistema bem delimitado, isto é, uma unidade com limites bem definidos, tal como uma 
pessoa, um programa, uma instituição ou um grupo social. (...) O interesse do pesquisador ao 
selecionar uma determinada unidade é compreendê-la como uma unidade.  Isso não impede, no 
entanto, que ele „esteja atento ao seu contexto e as suas inter-relações como um todo orgânico, e 
à sua dinâmica como um processo, uma unidade em ação‟”. (André, 1995, p.31)  

 

O estudo de caso estrutura-se em três fases. A primeira, exploratória, a segunda, mais 

sistemática em termos de coleta de dados e a terceira, envolvendo a análise e interpretação dos 

dados e a elaboração do relatório. 

 

A fase exploratória ocorreu no período de março de 2001 à abril de 2002, quando participei 

de 21 reuniões ocorridas na escola sob a coordenação da responsável pelo projeto de pesquisa de 

formação continuada. A minha convivência no projeto durante um ano, proporcionou o conhecimento 

dos dispositivos pedagógicos por ele implementados, a percepção de como ocorria a participação 

dos professores nesse processo e me permitiu aprender tanto com a coordenadora da ação como 

com os professores. O grupo de professores demonstrou um grande amadurecimento para lidar, 

discutir, refletir e perceber importantes aspectos da prática pedagógica e das relações (entre eles, 

com os alunos e com a comunidade)  que me possibilitou aprofundar o conhecimento sobre a 

formação contínua de professores.  

 

Decidi iniciar a fase de coleta de dados pela observação das aulas dos professores porque 

entendi que se fizesse a entrevista antes da observação, poderia influenciar os docentes em sua 

atuação. Iniciei a observação das práticas docentes em sala de aula em abril de 2002,  em 

decorrência do elevado número de disciplinas sem professor na escola Luiz Carlos Corrêa da Silva. 

Isto fazia com que os educadores que estavam presentes na escola, tivessem que atender a mais 

de uma turma simultaneamente. Concluí as observações em julho do mesmo ano.  Neste período, 

realizei 41 horas aula de observações dos professores de Ciências, Educação Física, Língua 
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Portuguesa e História, em três turmas (61, 63 e 82), sendo que em uma delas (63) observei as 

práticas das professoras de Ciências e de Educação Física. 

 

Ainda nessa fase, observei os professores em recreio, sala de reuniões, espaços de corredor 

e/ou outros eventos (Conselhos de Classe, Gincana comemorativa ao aniversário da escola, festa 

do dia das mães e festa junina). No período de junho a agosto de 2002 fiz as entrevistas semi-

estruturadas com as docentes (roteiro em anexo), totalizando 11horas e trinta minutos. 

 
Minha presença não pareceu ter alterado muito a rotina da escola. Todos já me conheciam por 

ter participado como responsável por alguns encontros no ano anterior e depois como observadora 

das reuniões. Aceitaram-me muito bem. Os estudantes passaram a chamar-me de “aluna”, pela 

minha posição na sala de aula igual a deles. Procurei deixar claro a todos  que estava ali para 

compreender um pouco mais sobre a formação contínua de professores e aprender de que forma 

podemos avançar em direção à melhoria dessa recente proposta de qualificação docente. Entendo 

que o tempo de duração do projeto dentro da escola (5 anos) contribuiu em grande parte para a 

acolhida que recebi, desde o início da observação das reuniões do projeto em abril de 2001. As 

barreiras que a presença de alguém estranho poderia provocar, já haviam sido vencidas. Percebo 

que o grupo entende a intervenção como auxílio à reflexão, à discussão e como possibilidade de 

crescimento. Pareceu-me que as professoras não demonstraram alteração em suas práticas devido 

a minha presença em suas salas de aula.  

 

Foi necessário definir seletivamente os principais focos de observação, derivados dos 

propósitos do estudo. Observando as práticas docentes em sala de aula (Anexo 1), procurei 

identificar a presença/ausência de atitudes/posturas/ações que foram trabalhadas/refletidas no 

projeto “Escola Pública e Pedagogia da Comunicação: uma parceria com professores em serviço”, 

compreendendo assim, a repercussão dessa ação nas práticas docentes.  Cunha (1995) chama a 

atenção para o caráter subjetivo da observação, que se constitui na interação do investigador com o 

objeto pesquisado. Na concepção da autora, é preciso levar em conta que “quem vê o fenômeno o 

faz a sua maneira, a partir de seus constructos e conceitos prévios” (op. cit., p.55), tornando o 

conhecimento que se constrói a partir da observação impregnado de seus sentidos. Após cada 

observação, deixei espaço em minha agenda para realizar e escrever o diário de campo. 
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Um dos aspectos que me saltou  aos olhos ao observar as professoras (aulas e espaços da 

escola), conversar com elas e rememorar seu comportamento nas reuniões do projeto, foi que 

apesar de seus objetivos e suas crenças, muitas vezes, serem os mesmos, os caminhos escolhidos 

por cada uma delas eram diferenciados.  A maneira de ser reflete nas aulas e nas atitudes adotadas. 

Este aspecto poderia justificar-se por fatores relacionados com sua personalidade,  sua história de 

vida, entre outras possibilidades. Pensei então que eu deveria buscar desvelar o “fio condutor” das 

ações dessas educadoras para melhor entender suas atitudes. Procurei através da leitura dos 

registros das observações das reuniões do projeto ocorridas em 2001, da observação de seu 

posicionamento no coletivo (incluindo Conselhos de Classes) e maneira de agir, das observações de 

sala de aula e das entrevistas com os professores no ano de 2002 conhecer um pouco sobre a 

lógica que orientava o comportamento de cada uma delas, principalmente nas suas salas de aula. 

André (1995) aponta que a pesquisa etnográfica pressupõe a “preocupação com o significado, com 

a maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o mundo que as 

cerca” (p. 29). 

   

Utilizei entrevistas semi-estruturadas (Anexo 2), por oferecerem maior liberdade aos 

respondentes e possibilitarem o surgimento de assuntos não previstos no roteiro. As entrevistas 

foram diferenciadas, embora com uma estrutura  básica. A especificidade do trabalho de cada 

professora ocasionou a inclusão  de itens relacionados à estruturação das disciplinas sob sua 

responsabilidade. As entrevistas foram de vital importância para compreender a postura docente e 

elucidar algumas questões que surgiram durante a observação das aulas e/ou durante o desenrolar 

do processo de investigação.  Através desse instrumento, entre outras coisas,  procurei conhecer as 

concepções construídas pelas professoras a respeito do trabalho e do papel docentes, para melhor 

compreender sua atuação e identificar a percepção das educadoras sobre a contribuição do 

processo coletivo de formação continuada.  

 

O roteiro de observação da prática docente em sala de aula e o roteiro de entrevista foram 

estruturados a partir dos objetivos do projeto investigado, das discussões docentes (reuniões 

observadas em 2001), buscando estabelecer uma aproximação entre a teoria da Pedagogia da 

Comunicação e a escola pública de ensino fundamental.  
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Para a análise dos dados levantados optei pela análise de conteúdo. A partir das análises, 

organizei algumas categorias que emergiram da confrontação entre o referencial teórico por mim 

adotado e os dados coletados. Segundo definição de Bardin, as “categorias são rubricas ou classes, 

as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão de caracteres comuns desses elementos.” 

(1977, p.117)  

 

As categorias que emergiram nesse estudo são: As parcerias em busca da autonomia e da 

reflexão, A ênfase no coletivo, A valorização das necessidades, dos saberes e das 

experiências e As diferentes linguagens, temas e mídias. 

 

Não tenho a intenção de promover uma análise profunda do projeto e nem das professoras e 

sim das ações docentes em sala de aula originadas a  partir dele (projeto). Não tenho a intenção de 

rotular e/ou classificar atitudes dos professores. Não tenho, também, a expectativa de que as 

docentes demonstrem todo o referencial teórico trabalhado, mas que eu possa, de uma certa forma, 

perceber como a formação contínua em uma escola de ensino fundamental reflete nas práticas 

desses docentes e evidencia a busca de um outro paradigma educacional. 

 

Aqui cabe um parênteses sobre a atual estrutura do projeto na escola. Meu objetivo de 

pesquisa era pesquisar as repercussões do projeto nas práticas docentes, da forma como ele estava 

estruturado até o ano de 2001, (quinzenalmente, com os professores do turno matutino, nas 

segundas-feiras, dentro de seu turno de trabalho). Como a minha observação das aulas e a 

realização das entrevistas ocorreram no ano de 2002, quando sua estruturação havia sido alterada 

para mensal, aos sábados, e com todos os docentes da escola (46)16, as professoras pesquisadas 

manifestaram-se em relação a essa modificação. Embora eu procurasse lembrar-lhes o que 

estávamos investigando, o formato atual surgiu e impôs-se diversas vezes agregando-se à análise 

em questão. 

 

 

                                                 
16 Por solicitação da direção da escola, não o entendendo com continuidade de uma pesquisa em andamento, solicitou 
que a intervenção se estendesse para todos os docentes da escola e isso deveria ocorrer aos sábados. Nesse formato, 
segundo a coordenadora, o projeto não terá continuidade. 
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Compactuo do entendimento de Nóvoa (1995) ao afirmar que a formação de professores deve 

enfocar três eixos estratégicos - o pessoal, o profissional e o institucional. No entanto, premida por 

razões de tempo para a realização do mestrado, deter-me-ei na formação pessoal e profissional. Ao 

aprofundar o conhecimento sobre a formação contínua na escola, entendo que as repercussões 

desse trabalho acontecem para além da sala de aula. Acredito que os dados parciais sobre o eixo 

organizacional estão presentes nas práticas e concepções docentes sobre o processo, visto que os 

três pontos não ocorrem dissociados. 

 

4.3  O  Projeto Parcerias  

 

A estruturação do projeto de formação contínua de professores intitulado Escola Pública e 

Pedagogia da Comunicação: uma parceria com professores em serviço17, segue os pressupostos da 

Pedagogia da Comunicação. Fundamenta-se nos princípios da “parceria colaborativa” (Giovani apud 

Porto, 2001) e busca, através da Pedagogia da Comunicação, o estabelecimento de atividades 

conjuntas entre a universidade e a escola pública, visando contribuir com a formação contínua do 

professor e possível melhoria de seu desempenho profissional pelo domínio do 

conhecimento/métodos de trabalho e relações que são estabelecidas na escola (Porto, 1997, 1999, 

2000a, 2001a). 

 

O codinome Projeto Parcerias foi batizado pelo grupo de professores da escola, após três 

anos de trabalho coletivo. O termo está no plural porque, segundo eles, o projeto tem propiciado o 

estabelecimento de diversas parcerias, tais como: entre a Universidade e a escola, entre os 

docentes, desses com os alunos, de ambos com os meios de comunicação, dos alunos e 

professores com a comunidade (Porto, 1999). 

 

No primeiro ano do Projeto Parcerias (1997), eram atendidos uma média de dez professores. 

Desde 1997, cinqüenta e oito professores participaram ou assistiram alguma(s) reunião do projeto. 

Apenas duas professoras que ingressaram em 1997 (3,5% do total) e oito (14%) que se integraram 

ao grupo em 1999, quando a ação se estendeu para os professores de 5a a 8a séries, ainda 

                                                 
17 Maiores detalhes sobre esse projeto encontram-se em textos/livros publicados pela autora. Entre eles, destacamos 
duas obras recentes: “As mídias na escola: uma pedagogia da comunicação para formação docente em serviço”Porto 
(2001) e “As mídias e os processos comunicacionais na formação docente na escola” Porto, 2002a. 
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participavam do projeto até 2001. Uma média de 12 professores (60%), dos vinte do turno atendido 

pelo projeto, em 2000 e 2001, assistiram regularmente às reuniões. A folga semanal de alguns 

professores coincidia com o dia dos encontros (Porto, 2001a).  

 

A coordenadora do projeto destaca que o trabalho coletivo “desabrochou” depois de dois anos 

de efetivo contato com direção, supervisão escolar e professoras (às vezes também com os alunos) em 

situações intencionalmente organizadas para tal, em festividades extra-classe e em situações rotineiras 

da escola (Porto, 2000 a). Nos dois primeiros anos foram aplicados questionários, realizadas 

entrevistas e  reuniões, fazendo um trabalho que a pesquisadora chamou de “namoro 

sociopedagógico”, onde ela e os professores estavam se conhecendo. Proveniente de um outro 

espaço acadêmico, a universidade, e, inicialmente, sem o reconhecimento e a aceitação do grupo, a 

pesquisadora buscou estabelecer um clima favorável à aproximação com os docentes. O levantamento 

de dados da realidade visava identificar temas e meios de comunicação do interesse de professores 

e alunos da instituição. 

 

O projeto foi elaborado pela coordenadora, partindo da “cultura primeira”, das necessidades 

dos professores, alunos e da escola em geral. Incentiva o trabalho coletivo, no sentido de favorecer 

à produção conjunta, às parcerias, às relações e as aprendizagens delas decorrentes. A reflexão, 

mediada com e pelas mídias, pretende auxiliar os professores em seu processo de autoconstrução, 

em busca da autonomia de pensamento e de ação. Os encontros com os educadores são 

quinzenais e acontecem na própria escola, dentro do horário dos professores. 

 

Minha descrição deste processo foi possível em decorrência da observação das vinte e uma 

reuniões ocorridas durante o ano de 2001 sob a coordenação da profa. Dra. Tânia Maria Esperon 

Porto, de minha participação em eventos realizados na escola em 2002, da observação das aulas, 

de entrevistas com as quatro professoras que se dispuseram a esta pesquisa e das leituras dos 

relatórios elaborados pela pesquisadora que coordena esse projeto (Porto, 1997, 1999, 2000, 

2001). Meu objetivo não é trazer um “retrato” do projeto em execução, mas, sim, apresentar as 

repercussões desse processo de formação contínua nas práticas pedagógicas dos professores de 

uma escola pública. 

             



 76 

A análise do Projeto Parcerias permite situá-lo como um processo específico que segue 

princípios de educação e comunicação, além de um referencial de formação contínua. A estrutura e 

estratégias de pesquisa-ação adotadas, em meu entender, estão adequadas à proposta do projeto. 

Fogem do treinamento, “reciclagem”, em direção a uma proposta voltada para a reflexão, construção 

coletiva, autonomia docente, inovação e mudança no cotidiano escolar. A utilização de mídias com e 

pelos professores, vem acrescentar uma possibilidade na formação docente no cotidiano escolar.  

 

Para descrever o projeto, levanto suas principais características estruturando-as em 

categorias, embora na realidade elas não aconteçam isoladamente, estando interrelacionadas. As 

categorias resultantes de nosso estudo e descritas a seguir são: as parcerias em busca da 

autonomia e da reflexão, a ênfase no coletivo, a valorização das necessidades, dos saberes e 

das experiências, as diferentes linguagens, temas e mídias.  
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4.3.1 As parcerias em busca da autonomia e da reflexão 

 

O Projeto Parcerias propõe-se a desenvolver pesquisa com os professores e não sobre os 

professores (Porto, 1997), encaminhando-os para a criação e vivência de processos de práticas 

educativas no entrecruzamento das mídias com a escola. Na pesquisa-ação empreendida pela 

coordenadora está presente a contribuição dos pesquisadores-colaboradores da universidade, 

promovendo “estudos, debates, reflexões, sobre a prática profissional, de forma intencional, dirigida, 

orientada e a implementação efetiva de mudanças em materiais, práticas, comportamentos e 

convicções dos professores” conforme conceitos de Giovani, 1998, p. 47. Nesta forma de pesquisa o 

objetivo é oferecer contextos e suporte, além de provocar o processo de mudança até que esse 

possa ser assumido pelos professores da escola. Para isso são discutidos os contextos da escola 

com e pelo professor através de suportes teóricos e de mídias.  

 

O estudo da prática pedagógica partiu da análise da escola, pretendendo identificar, junto com 

a comunidade, possibilidades de ação e reconstrução dessas práticas. A pesquisa-intervenção foi 

escolhida como estratégia metodológica por permitir “o contato direto do pesquisador com a situação 

enfocada para levantar, conhecer e (re)construir processos e relações presentes nas vivências 

escolares”(Porto, 1999, p.4)  

 

Para fundamentar mudanças na prática docente, no entendimento da coordenadora do 

projeto, “é necessário o exercício da capacidade analítico-dialógica sobre dificuldades docentes, 

partindo de referenciais teórico-práticos (da pesquisadora, dos profissionais convidados, dos 

professores e dos alunos)” (Porto, 2001, p.234). Nesta perspectiva, é estimulada a relação dialógica 

com os colegas professores, com a realidade, com sua prática e com os conhecimentos científicos, 

conduzindo à problematização e favorecendo que pesquisadores e professores revejam velhos 

conceitos, relacionando-os ao contexto e questionando o que está posto, não de forma esporádica, 

mas processual, permanentemente. As dinâmicas utilizadas buscam promover também a discussão 

sobre questões pessoais e sociais presentes no universo de professores e alunos, contribuindo para 

que ambos acompanhem e analisem as transformações sociais e culturais que ocorrem/refletem na 

comunidade. 
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Como bem elucidou Freire (1996) numa lição de humildade ampliando o referencial em 

relação ao ato de ensinar, os educadores (professores e demais profissionais que participam da vida 

da escola) ensinam e aprendem com os colegas e com os alunos. Os alunos aprendem e ensinam 

igualmente aos colegas e aos professores. Somos todos sujeitos do conhecimento. Criar condições 

de possibilidade para que, tanto individual como coletivamente, o grupo reflita sobre os diferentes 

assuntos presentes na escola e construa sua concepção em torno deles é o mote desse projeto. O 

Projeto Parcerias tem por objetivo favorecer a construção docente e discente, numa compreensão 

de que educadores e educandos, alternam-se nos papéis quando lidam com os conhecimentos.  

 
Ainda que a busca de soluções práticas para os problemas enfrentados pela comunidade 

escolar seja uma característica do projeto, ele não se restringe a isto. Trabalha a reflexão docente 

como auxilio para a organização e sistematização de dúvidas, incertezas e descobertas, 

favorecendo a tomada de decisões e a autonomia docente (Porto, 2001). O objetivo do projeto não é 

automatizar ações ou procedimentos, ou que os professores alterem sua atuação em decorrência de 

algo novo que aprenderam, agregando-o ao seu trabalho, mas, sim, que a reformulação da prática 

seja alicerçada em uma reflexão coletiva estruturando um terreno firme, pelo qual os professores 

possam transitar.  

 

Na concepção de Porto a “construção de práticas que aproximem a experiência e a 

aprendizagem, a ação e a reflexão” (2001, p.234) contribui para subsidiar mudanças no fazer 

pedagógico, oportunizando condições para que os professores  aprendam a encontrar meios de lidar 

com seus problemas, construir suas alternativas, percebendo-se produtores de saberes/ 

conhecimentos.  

 

A coordenadora do projeto -- professora Dr. Tânia Maria Esperon Porto -- acredita que a reflexão 

sobre a prática é extremamente necessária para a construção da autonomia docente, embora não 

suficiente. No seu entender  a reflexão precisa ultrapassar a análise da sala de aula. “As discussões 

sobre questões epistemológicas e metodológicas no coletivo auxiliam o professor a adquirir 

elementos para pensar a escola em geral, o trabalho de sala de aula e as relações permeadas por 

ele”(2001 p.220). A formação nessa abordagem deixa de ser uma proposta ingênua, que 

desconsidera o entorno, possibilitando condições para os professores pensarem sobre seu papel e 

suas relações com o contexto social.  
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Como um dos objetivos perseguidos pelo projeto é utilizar a reflexão coletiva sobre o fazer 

pedagógico numa perspectiva de transformação da própria experiência em direção à promoção da 

criticidade (sua e do aluno), busca contribuir para que o professor amplie como educador sua 

compreensão de mundo e do seu papel. Como diria Foucault, não existe um regime de verdade 

sobre a atuação docente, mas algumas possibilidades que podem ser exploradas ao encontro do 

que os professores querem ser, do papel que querem desempenhar. 

 

Para auxiliar nesta reflexão, os professores contam com a participação de profissionais de 

diversas áreas, tais como: psicólogos, psicodramatistas, professores, enfermeiros, professores da 

universidade, pesquisadores, entre outros, que vêm à escola para trabalhar com metodologias 

participativas, atendendo aos temas por eles solicitados. Esses profissionais proporcionam 

seminários/oficinas que contribuem com aportes teóricos específicos de suas áreas, conduzem 

discussões e práticas, trazem resultados de pesquisas, oportunizando aos educadores da escola o 

contato com diferentes processos de reflexão, principalmente através da pesquisa, desmistificando-

a. Porto (2000a) apresenta que esta atitude foi adotada porque os professores têm dificuldade em 

realizar leituras além daquelas exigidas para seu trabalho de sala de aula (por exemplo: Português, 

História, Geografia...) Os textos indicados para leitura (nos primeiros anos) não eram lidos. Os 

professores justificavam-se como não tendo tempo para leituras. 

 

Outra preocupação do projeto é estimular os professores a reverem e questionarem 

estereótipos e preconceitos em suas posturas docentes, através da análise da sociedade presente 

nas mídias, que veiculam a “realidade”, muitas vezes, generalizando-a, banalizando-a ou até 

ridicularizando determinados comportamentos e valores. Essa reflexão pretende gerar a constituição 

de atitudes voltadas a respeitar e valorizar àqueles que, muitas vezes, acabam abandonando a 

escola por não se enxergarem nesse contexto.  A valorização dos alunos, a elevação de sua auto-

estima, o estímulo à solidariedade, o respeito às individualidades, entre outros, reforçam o 

compromisso social da escola e dos professores. No entender dos professores, expressado  durante 

uma oficina de sexualidade, é preciso respeitar as necessidades dos alunos: 

 

“A maneira como tu pensas a sexualidade e como eu penso é diferente. 
Evoluir é aceitar. É respeitar o direito de cada um. 
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Eles querem descobrir, eles não querem tudo pronto.” 

 

Compreendendo a complexidade da prática reflexiva, Alarcão (1998), salienta que o 

pensamento reflexivo não desabrocha espontaneamente, mas pode ser desenvolvido. A autora 

apresenta que processos de formação contínua de professores, que partem da análise de situações 

da prática profissional do docente, têm sido destacados como possibilitadores da construção do 

profissional reflexivo, capaz de refletir na ação e sobre a ação. Com esse objetivo, algumas ações 

foram percebidas no projeto, colocando em discussão diferentes situações surgidas no cotidiano, 

relativas ao processo de ensino-aprendizagem e aos relacionamentos. Por exemplo: referindo-se a 

uma possível solução para minimizar problemas de disciplina relatados por colegas, a professora de 

Ciências contribuiu com a seguinte percepção:  

 

“Todos os alunos que estão nessa oficina comigo, não têm problemas de relacionamento.” 

 

A partir da constatação da docente, outras oficinas foram oferecidas com o objetivo de auxiliar 

os jovens. Os educadores buscaram resolver os problemas de disciplina de forma diferente das 

convencionalmente adotadas, evidenciando uma postura voltada para o paradigma comunicacional. 

 

Buscando avançar em direção ao professor prático-reflexivo os professores elaboraram 

projetos integrados18 abordando diferentes temas. Foi proposto aos professores que registrassem 

suas observações sobre seu trabalho de sala de aula em uma caderneta que poderíamos chamar de 

“diário de pesquisa” (entregue pela coordenadora), com o objetivo de estimulá-los a anotar sua ação, 

para posteriormente refletirem sobre ela. Essa estratégia coletiva pretendeu inserir os professores 

na constituição de uma prática reflexiva através de pequenos exercícios de análise do seu trabalho. 

Porém somente uma professora concretizou a proposta. NÃO TENHO 

 

Fica evidente, então, a compreensão de que a reflexão e a autonomia docente e discente não 

acontecem automaticamente (Alarcão, 1996). São construídas gradativamente e podem ser 

estimuladas pelas parcerias estabelecidas entre a universidade e os professores. Nesse sentido, 

entendendo que estas duas posturas devem estar presentes na sala de aula, o projeto procura  

discutir e auxiliar os professores nas práticas com os alunos.   

                                                 
18 Este aspecto será melhor abordado no próximo item (4.3.3). 
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Como todo projeto, este também tem um tempo finito. Assim, uma meta constante da 

coordenadora era propiciar situações para os professores da escola se estruturassem para, não 

somente construírem sua autonomia pedagógica (favorecendo a autonomia discente), mas 

assumissem a continuidade de sua formação de maneira autônoma. A formação coletiva no 

cotidiano da escola maximiza condições para que os professores reflitam sobre a sua prática, 

fortalecendo-se e sustentando-se na percepção/solidificação de um compromisso de mudança, 

necessário para o investimento em uma nova postura epistemológica (e prática), vencendo os 

desafios implícitos a essa decisão.  

 

O desenvolvimento do projeto na própria escola parece favorecer tanto a participação de todos 

os envolvidos na proposta, como destaca um viés de co-autoria com a academia. Nessa situação 

configura-se que os professores não vão à universidade em busca do saber. Ela (a universidade) é 

que vem à escola, para juntos construírem a formação e o conhecimento. Sobre essa formação, 

Candau (1997) defende que aconteça na própria escola, porque no seu entendimento é nesse 

cotidiano que os educadores aprendem, desaprendem, reestruturam o aprendido, fazem 

descobertas, aprimoram sua formação. Para esta autora, “considerar a escola como lócus de 

formação continuada passa a ser uma afirmação fundamental na busca de superar o modelo 

clássico de formação continuada e construir uma nova perspectiva na área de formação continuada 

de professores” (1997, p. 57). Esta situação favorece a percepção da escola fundamental (no caso 

deste estudo) e de seus professores como produtores de saberes. 

 

O projeto de formação em estudo, adota uma perspectiva que enfoca a “indagação-reflexão”. 

Segundo Monteiro e Giovani (2000), essa forma exige em igual relevância, a participação ativa dos 

condutores19 e dos professores. A coordenadora dirigindo o processo, oferecendo aporte teórico 

sobre as questões abordadas, diversificando procedimentos no tratamento dessas questões e 

desenvolvendo uma prática que considere e respeite as diferenças presentes no grupo contribui 

para: articulações de conhecimentos/saberes/práticas (dos professores e dos pesquisadores) sobre 

a formação docente no próprio local de serviço.  

                                                 
19 As autoras utilizam a expressão “condutor” para designar o profissional que estrutura e implementa a formação 
contínua de professores. No presente estudo, há uma coordenadora e duas auxiliares de pesquisa (bolsistas 
BIC/FAPERGS e PIBIC /CNPq) conduzindo o projeto. 
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Para melhor compreender a repercussão das parcerias citadas nas práticas docentes, trago a 

seguir a percepção das professoras sobre esse processo e seu trabalho em sala de aula para a 

construção da autonomia e reflexão discente. 

 

A percepção das educadoras sobre as parcerias estabelecidas com a universidade destaca 

com muita clareza a importância dos momentos de discussão  promovidos pela coordenadora e 

pelos profissionais de outras áreas que participam do Projeto Parcerias. Os assuntos trazidos em 

atendimento às necessidades da comunidade e o enfoque dado pelos visitantes explicitando sua 

intenção de também aprender com os docentes, parece estreitar a parceria colaborativa entre 

universidade e escola pública, vencendo a visão da academia como aquela que detêm o saber. A 

universidade se beneficia com a produção de saberes sobre a formação docente e os professores 

com a discussão e produção de saberes sobre suas práticas. 

 

A promoção de atividades interativas, recreativas e prazerosas, adotadas por esses 

colaboradores e pela coordenadora do projeto, é citada (ao lado das discussões e reflexões 

teóricas), como outro ponto alto do trabalho. Essas ações, na opinião delas, tanto relaxam e 

proporcionam condições de trabalhar mais motivadas durante a semana, como provocam um maior 

entrosamento, repercutindo nas relações do grupo de docentes e deles com os alunos. 

 

Embora se tratando de um processo coletivo, cada sujeito recebe, vive e elabora, as 

experiências de maneira pessoal. Essas experiências agregam-se a sua história de vida e refletem 

suas singularidades. Por exemplo: o que motiva um professor a ir em frente pode não surtir o 

mesmo efeito em outro docente. Ações levadas a cabo na formação são entendidas, ressignificadas 

e utilizadas diferentemente pelos docentes. A autonomia pode ser favorecida pelo apoio do grupo, 

mas é uma construção pessoal. 

 
“Não é só trabalhar as habilidades motoras, eu acho que tem outras coisas que a gente tem 
que trabalhar. O meu objetivo principal é trabalhar o grupo. Não interessa se eles só querem 
jogar futebol. A gente negocia. A minha preocupação não é exatamente essa, é o trabalho em 
grupo.” Tânia (Grifos meus) 
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“Além da aprendizagem eu me preocupo com a parte afetiva também, eu acho que é muito 
importante a atenção. Muitas vezes eles vêm com assuntos de casa, muita coisa para contar, 
perguntam opinião, eu acho que essa parte afetiva eu levo muito em consideração. (...). Eu 
acho que eles são muito carentes. Eu acho que até por isso eu tenha um bom relacionamento 
com eles (pela atenção que dá aos alunos).” Beth 

 

A socialização, destacada como preocupação principal pela Tânia, está voltada para o 

respeito, a valorização do outro, o convívio social e democrático, atingindo também a educação para 

o exercício da cidadania. Por uma opção pessoal/profissional, a educadora adota uma abordagem 

humanista de Educação Física (Oliveira, 1985). Essa linha de trabalho fundamenta-se nos princípios 

filosóficos em torno do ser humano, identidade e valores, privilegiando a educação integral. O 

conteúdo é instrumento no desenvolvimento das relações interpessoais, buscando o 

desenvolvimento dos jovens.   

 

A valorização da afetividade citada pela professora de História, em sua fala, me parece 

distanciada daquela postura que associava a tarefa docente à maternidade. A afetividade nesse 

caso vem acompanhada de uma postura profissional, sem perder o rigor (Freire, 1996), onde o 

carinho tem por objetivo o atendimento das carências dos jovens, o trabalho com sua auto-estima, e 

as trocas, onde professora e alunos alimentam-se mutuamente na relação. 

 

Considero relevante destacar que esta professora era uma das docentes que se mostrava 

menos falante durante as reuniões do Projeto Parcerias (embora quando se posicionasse trouxesse 

contribuições importantes). Ela apresentou uma prática alicerçada em uma postura pedagógica 

voltada para o paradigma emergente. O silêncio dos professores, nessas ações, não pode ser 

confundido com não aceitação da proposta. Por exemplo: não podemos analisar precipitadamente 

que se os educadores falam pouco é sinal de que não estão de acordo com as atividades e que a 

participação se dá por exigência da escola. O que nesse caso foi comprovado. A situação relatada 

aponta para a exigência de se ter um cuidado maior na avaliação dos avanços desse tipo de 

formação. A atuação dos professores na ação de formação contínua não é um instrumento fidedigno 

para avaliarmos a maneira como eles agem em sala de aula, nem para avaliar a influência dessa 

formação em seu fazer pedagógico, pois corremos o risco de nos enganar. 
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Os pontos que emergem em suas falas nas entrevistas são significativos e estão presentes 

nas práticas das professoras. Ainda que não tenham clareza das aprendizagens teóricas, elas 

aparecem fortemente em seu fazer pedagógico (apontando o norte, ou o sul do trabalho, como diria 

a Cléo20). A coerência entre a teoria trabalhada e a prática observada vem demonstrar que o Projeto 

Parcerias está alcançando o objetivo de possibilitar a reflexão sobre o compromisso docente e 

favorecer a constituição de uma ação direcionada pelo entendimento desta ação. Como aponta 

Nóvoa a  

 

“A maneira como cada um de nós ensina, diretamente dependente da 
imagem que temos da profissão, está em relação direta com aquilo que somos 
como pessoa quando exercemos o ensino: „Será que a educação não se deve 
fazer mais pelo conhecimento de si próprio do que pelo conhecimento da 
disciplina que ensina?‟ (1995, p.36)” 

 

Os professores da escola básica necessitam perceberem-se como produtores de saberes, 

revertendo assim a concepção de que são meros reprodutores de conhecimentos concebidos pela 

universidade. Esta posição restringe a visão que os docentes têm de si próprios. Buscando 

compreender de que maneira o projeto está contribuindo para a autonomia e a reflexão docentes, 

procurei observar nas suas salas de aula se elas percebem-se como produtoras de saberes e se 

entendem o conhecimento científico como passível de sua reformulação/intervenção.  

 

Por exemplo, a professora Elizabeth antecipou um conteúdo de Geografia (do ano 

subseqüente) para que os alunos compreendessem melhor o conteúdo de História. Este é o primeiro 

ano em que a escola adota a História Integrada. Diante disso, a ordem em que o conteúdo seria 

ministrado nessa disciplina, nos anos de quinta a oitava série foi alterada. Nessa troca, os alunos 

estariam vendo em História um conteúdo relativo ao continente europeu antes de estudarem-no na 

Geografia. A professora que é habilitada nas duas disciplinas, antecipou parte do conteúdo da 

Geografia, embora não lecionasse essa disciplina para eles, objetivando que os alunos pudessem 

localizar-se no tempo e no espaço, aumentando a significação, a contextualização e favorecendo a 

aprendizagem.    

                                                 
20 A expressão Norte sempre foi utilizada para referir-se ao objetivo a ser alcançado. Porém, assim como as expressões 
países do Norte e países do Sul, traz em si uma conotação de diferenciação entre uns e outros, colocando os primeiros 
como superiores aos segundos. Procurando romper com essa máxima, Paulo Freire parafraseou  suleando em vez de 
norteando. A professora Dr. Cleoni Fernandes adota também essa expressão.   
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Na disciplina Educação Física a estruturação do processo de ensino é diferenciada das 

demais disciplinas e tem que ser analisada de outra forma. A interlocução dos educadores dessa 

disciplina com o conhecimento científico aborda outras ações que puderam ser constatadas nas 

práticas da professora ao proceder a reformulação do saber profissional. As duas professoras 

alteraram as seqüências metodológicas convencionais para atender as necessidades do grupo, 

tanto para diminuir a dificuldade, como para favorecer o alcance de alguma habilidade e/ou objetivo 

que os alunos não estavam atingindo.  

 

Estas atitudes demonstram uma certa criatividade para alterar o currículo da escola 

(paradigma emergente), não o considerando como um engessamento de disciplinas dispostas 

hierarquicamente. Houve inovações por parte delas. 

 

As quatro professoras demonstraram acreditar que a prática de formação contínua e coletiva 

que desenvolvem motiva-as, viabilizando a busca do rompimento com o ensino segundo o 

paradigma dominante, e encaminhando-as para a inovação em seu fazer pedagógico. É possível 

identificar essa postura nos depoimentos a seguir:  

 

“Auxilia porque no mínimo tu ta ouvindo a experiência dos próprios colegas que trabalham com 
os mesmos alunos. (...) Eu acho o grupo daqui tão maduro e eu acho que é por causa do 
projeto. A Lélia (amiga com quem discute essas questões) que diz, é uma maneira nova de 
pensar,  é uma coisa difícil de fazer, tu tem que mudar a tua maneira de ver as coisas, de 
pensar a aula, então isso é difícil e sozinha dentro da sala de aula a gente não vai conseguir. 
(...) É isso que o projeto ta fazendo, eu acho. É tu perceber de uma outra maneira o que tu já 
faz. E isso é difícil, mas é legal, eu me apoderar daquilo, conscientizar. E eu vou trabalhar 
melhor a partir desse entendimento, dessa conscientização.” Tânia 

 
“Eu sou uma pessoa que aproveito muito o que os outros fazem. Se eu gosto eu faço 
nas minhas aulas. Por exemplo levar música para a aula nas turmas agitadas eu 
copiei.” Flávia 

 

“Quando tu conversa com o outro, troca idéias de como fazer, o que mudar.(...) A forma 
como eu mudei, antes eu era mais preocupada com o conteúdo. Tudo assim, de olhar, 
de dar mais atenção (para os alunos), de entrar com um bom dia, com um sorriso.”  
Beth 
 

“Eu acho que sempre se aprende. Sempre que tu pare e troque um pouquinho...” Liliane 



 86 

 

Para as docentes, o coletivo e as relações emergem como sustentáculos à mudança que, em 

sua opinião, vem ocorrendo. Mas a mudança percebida pelas docentes não implica, 

necessariamente, em um processo de ensino-aprendizagem voltado para a promoção da autonomia 

discente. Ao lado da interlocução com o conhecimento científico, interessa-me conhecer de que 

forma as educadoras procuram promover a autonomia dos alunos. Procurei então nas observações 

de sala de aula perceber atitudes docentes que levassem os alunos à reflexão e produção. 

 

Em História, a reflexão foi algumas vezes estimulada por exemplo, através da realização, 

pelos alunos, de uma resenha baseada em um texto do livro sobre a vida da personagem histórica 

Joana D‟arc. Solicitou que os estudantes lessem para os colegas, os seus trabalhos. Alguns alunos 

o fizeram. Indaguei qual o seu objetivo com essa ação. Ela respondeu-me que desejava que os 

jovens refletissem um pouco sobre a vida da personagem histórica estudada,  que, naquela época, 

rompeu com os padrões de comportamento para as mulheres de seu tempo. Nessa mesma aula, a 

educadora pediu para os alunos pesquisarem no dicionário qual o significado do termo Monarquia, 

pois iria desenvolver esse conteúdo com eles. Seu objetivo? Integrar com o Português e que os 

estudantes aprendessem e, principalmente, que eles se habituassem a usar o dicionário, buscando 

respostas para suas dúvidas.  

 

Formar o hábito de utilizar o dicionário, é essencial para a autonomia intelectual e se solidifica 

mais facilmente se for introduzido na cotidianeidade dos alunos desde cedo. Após a pesquisa no 

dicionário, sobre a Monarquia, a professora levantou quais os países praticantes desse regime de 

governo, que eles conheciam. Conversou sobre as Monarquias mais conhecidas, transmitindo o 

conteúdo de forma dialogada. A copa do mundo de futebol, que estava ocorrendo nesse período,  foi 

introduzida no assunto, aproveitando a ocorrência do jogo Brasil x Inglaterra.  

 

Ela destacou para os alunos a possibilidade de existirem diferentes versões sobre os mesmos 

fatos históricos, procurando desenvolver a consciência crítica deles. A abertura para diferentes 

visões e para o questionamento é importante porque servem não só para os jovens analisarem a 

situação em debate, mas trabalharem a criticidade. Segundo Alarcão (1996) é “efetivamente a 
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postura de questionamento que caracteriza o pensamento reflexivo” (p. 181) indispensável para o 

alcance da autonomia na aprendizagem do aluno.  

 

Apesar de a educadora estar trabalhando concomitantemente em dois lugares21, a aula não 

perdeu em qualidade nem em metodologia. Na perspectiva da produção do conhecimento, 

proporcionou condições para os alunos refletirem, elaborarem um texto, pesquisarem e, quem sabe,  

se apropriarem do conteúdo que estava sendo introduzido. Poderíamos dizer que a professora e os 

alunos construíram um “hipertexto”22. Sem sentir-se amarrada às atividades relacionadas no livro 

didático, a educadora adotou outras atitudes, rompendo, assim, com a perspectiva de transmissão 

do conhecimento, solidificada no paradigma dominante. 

 

Um outro exemplo de construção em “hipertextos” encontrei na aula da professora de Ciências 

quando, também, atendeu duas turmas concomitantemente23. Ela propôs aos alunos extraírem as 

principais idéias de um texto do livro sobre as algas vermelhas, que estavam estudando. Ao retornar 

construíram um texto/resumo, juntos no quadro. Após essa atividade, a professora trouxe algumas 

curiosidades sobre as algas vermelhas e fez uma ponte com a disciplina  Geografia, explicando para 

os estudantes que a grande concentração dessas algas no Mar Vermelho, ocasionou a sua 

denominação. Como outro exemplo sobre o assunto, ela citou a Maré Vermelha, fenômeno ocorrido 

na praia do Hermenegildo24 na década de 1980. A professora contou detalhes sobre a tragédia 

ecológica que presenciou, e aproveitou a oportunidade para esclarecer aos alunos o posicionamento 

antagônico dos biólogos em relação ao assunto. Alguns biólogos apontaram a excessiva proliferação 

das algas vermelhas como a origem do fenômeno. Outros creditaram o acidente ecológico ao 

derramamento de substâncias tóxicas na água que ocasionou grande mortandade de peixes, 

prejudicando a vida marinha e o meio-ambiente. A preocupação em trazer as duas versões sobre o 

fato, evidencia uma postura docente crítica que pode auxiliar a despertar a percepção dos alunos. 

 

                                                 
21 Neste dia faltou um professor e ela teve que atender duas turmas em paralelo. 
22 Texto – como os da internet e CD – ROMs – que admite sub-entradas, re-envios e múltiplas conexões; texto repleto de 
re-envios. Com o hipertexto acaba o texto concluído e fechado em si. (Assmann, 2000, p. 154) 
23 Esta é uma realidade “natural” na escola pública que não dispõe de professor substituto para suprir faltas docentes. 
24

 Praia de mar localizada na cidade de onde a professora é oriunda, Santa Vitória do Palmar (distante 260Km de 
Pelotas).                                                                                                               
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Nessa escola, nos dias de chuva ou de muita umidade, em que o uso do pátio fica 

impossibilitado, os alunos praticam as aulas de Educação Física dentro da sala. As atividades 

passam a ser jogos (o jogo da forca, futebol de pregos, bingo, memória, dama, etc.) realizados, 

normalmente, em pequenos grupos. As atividades servem para desenvolver habilidades 

psicomotoras, coordenação motora fina, atenção, memória, percepção e reflexão e possibilitam aos 

alunos lidar com a vitória e com a derrota. A autonomia discente é motivada pela possibilidade de os 

estudantes poderem escolher as atividades que desejam se envolver.  

 

Na disciplina Educação Física, a reflexão aconteceu para a aprendizagem da técnica dos 

fundamentos (em desportos individuais e coletivos) e para a melhoria do desempenho. Na 

aprendizagem da técnica a correção da professora e dos colegas e a percepção pessoal auxiliou a 

alterar o movimento em busca do melhor aproveitamento do gesto.  Nos desportos coletivos entram 

outras habilidades que exigem a rápida análise da situação e a decisão pela melhor opção (exemplo: 

chutar em gol ou passar a bola para um colega melhor posicionado). No segundo caso, observei  

que a reflexão sobre as decisões a serem tomadas aconteceu em situações de jogo oportunizadas 

aos jovens. 

 

Outro exemplo de reflexão observei nas aulas de Português, através de uma atividade do livro 

didático que trazia dois textos extraídos de uma revista, com posicionamentos diferentes sobre a 

seguinte questão/título: Pais fumantes influenciam seus filhos para que também fumem? Após a 

leitura dos textos sobre tabagismo foram propostos alguns questionamentos/provocações  

respondidos pelos jovens e posteriormente discutidos com toda a turma. Os textos eram opinativos 

(autor manifesta seu ponto de vista sobre determinado assunto). O exercício propunha aos jovens 

analisarem qual dos dois autores utilizou argumentos mais convincentes, identificarem se existia 

coerência entre os argumentos utilizados, justificarem porque esse tema é polêmico, refletirem sobre 

a causa do uso de termos como parece que, acredito que, nos textos de opinião, etc. Essas 

atividades objetivavam a ampliação da reflexão em torno do tema e a orientação sobre o 

desenvolvimento/construção desse tipo de texto. 

 

Na sala de aula, constatei que as professoras participantes do estudo não trabalham todas as 

atividades relacionadas no livro didático, destacando o que consideram mais importante. Elas  (três) 
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questionam o que o livro traz, (a professora de Educação Física não adota Livro didático) e 

mostram-se capazes de alterar a forma como o conteúdo está proposto nessa mídia. Ao uso do livro 

didático agregam outros materiais, tais como: exercícios que não constam no livro, testes de 

vestibular (CEFET e universidade), dicionário, material de outros livros, de revistas, de conteúdo 

televisivo, relacionados com a vida cotidiana. Essas atitudes demonstram que se reconhecem como 

sujeitos do processo educativo e não como executoras do que é indicado no livro texto.  

 

Embora essa situação, não garanta a transição para um novo paradigma, porque ser sujeito 

não significa necessariamente mudar, a percepção docente sobre sua possibilidade de interferência 

no conhecimento científico e no conteúdo da escola é um importante passo para a reconfiguração 

dos saberes (Santos, 1989).   

 

Percebe-se o domínio das educadoras sobre o conteúdo específico de suas disciplinas. 

Demonstravam sentir-se à vontade e confiantes para responder as perguntas feitas pelos alunos. 

Algumas vezes observei, em todas elas, a devolução do questionamento aos estudantes. Numa aula 

em que uma aluna perguntou o significado de uma palavra, a professora de Português respondeu 

com a orientação para que a jovem olhasse no dicionário. Outra solicitação, à professora de 

Ciências sobre a página do livro onde constava o conteúdo que iriam trabalhar, foi respondida com a 

indicação de que o aluno procurasse no índice. Essas atitudes de orientação de “como chegar lá”, 

são essenciais para a conquista da autonomia discente.  

 

A educadora de História, ao proceder a correção de provas com os alunos, quando eles não 

aceitavam a resposta do colega como correta, perguntava a causa de seu posicionamento. A 

professora de Educação Física, para superar as dificuldades surgidas em aula, sempre procura 

conhecer a opinião e conversar com os estudantes para buscarem o entendimento. Valorizar a 

opinião dos alunos favorece a autonomia com responsabilidade.  

 

Outras vezes observei que a resposta das professoras sobre o conteúdo veio segura e 

convincente, demonstrando um conhecimento abrangente (estabelecendo relação com aspectos 

capazes de facilitar a compreensão pelo aluno) e conectado ao momento presente (atualizado). 

Responder aos questionamentos feitos pelos estudantes pode ser uma atitude, às vezes, 
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necessária, em atendimento às necessidades deles de segurança de perceber que o professor sabe 

o conteúdo.  

 

Demonstrar conhecimento fortalece a imagem do professor perante a turma e aumenta a 

confiança dos alunos. Seja por influência dos familiares que, provavelmente por sua formação em 

um paradigma positivista, reforçam essa concepção do papel docente, ou talvez, pela concepção 

que os próprios alunos já solidificaram sobre a função docente, os estudantes ainda precisam que o 

professor demonstre que “sabe toda a matéria”. Cunha (1998) observa que até mesmo os alunos do 

ensino superior, que deveriam ser mais independentes, culturalmente tem essa expectativa. 

Obviamente dominar o conteúdo está implícito nas competências que os professores necessitam 

possuir para ensinar. A atuação docente não pode prescindir dessa condição.  

 

As participantes da pesquisa entendem o conhecimento como provisório. As falas das 

professoras evidenciam esse posicionamento: 

 

“Em ciências ele não é sempre... (...)  Os próprios reinos,  quando eu estudei, eu disse pros 
alunos, eram dois reinos: a gente estudava o  reino vegetal e o reino animal. Hoje são cinco. 
Em ciências muda muito. Então quer dizer, ta sempre mudando.” Flávia 

 

“Regras. Eles dizem não mas essa regra não tem mais. Então como é que tá funcionando 
agora? Aí a partir da informação deles eu vou perguntar pros que tão treinando (colegas que 
possuem equipes de treinamento). Futebol de salão muda muito, né? Se eu to com dúvida e 
eles não se entendem. Eu digo: então a partir de agora (na aula) nós vamos fazer desse jeito. 
Então naquele momento a gente resolve o problema assim.” Tânia  

 

“O conhecimento sempre a gente ta adquirindo. Cada experiência é um conhecimento novo. Na 
Geografia mesmo coisas novas que vão surgindo, vão alterando. Na História tem que ver a 
parte comum aquela História tradicional e fazer uma crítica em cima, (...) eu sempre coloco as 
duas visões, por exemplo o descobrimento do Brasil eu sempre coloco, foi descobrimento ou foi 
intencional?”  Beth 

 
 

Gutiérrez (2002), Morin (2000) e Santos (1993, 2000) salientam que o paradigma moderno 

solidificou muitas certezas, que ele mesmo tem contribuído para reverter. A percepção da 

provisoriedade do conhecimento pode favorecer a desconstrução do conhecimento científico como 

uma certeza absoluta e irrefutável.  
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Na prática, a percepção desse dinamismo do saber, provoca a troca de informações entre 

algumas colegas, que trazem matérias de revistas relativas ao conteúdo disciplinar. O 

reconhecimento da constante alteração dos saberes e conhecimentos científicos, coloca os 

indivíduos contemporâneos na expectativa sobre o que mais os seres humanos serão capazes de 

desvendar/descobrir. As professoras pesquisadas demonstram uma atitude de acompanhamento 

desses avanços. 

 

 Na contemporaneidade da informação, a provisoriedade do conhecimento é uma questão 

bastante discutida. Não só no projeto. Nos últimos anos, a mídia contribuiu, através da divulgação 

constante de novas descobertas, para desfazer muitas certezas existentes nos campos científico e 

educacional, demonstrando que o que conhecemos sobre os diversos campos do saber é realmente 

provisório. As docentes evidenciam uma transposição da percepção do conhecimento como certeza 

absoluta, o que pode possibilitar a transmigração para um novo padrão, onde pode ocorrer a 

reconfiguração da epistemologia do conhecimento (Santos, 1989). 

 

Porém, hoje temos o entendimento de que para superar o ensino na perspectiva da 

transmissão do conhecimento, favorecendo a autonomia discente, os educadores precisam não só 

estar atualizados, mas favorecer a formação de estruturas cognitivas no aluno. Segundo Alarcão 

(1996) a promoção de atividades interativas e reflexivas, onde privilegie a produção discente, 

contribui para autonomia intelectual.  

 

Com estas observações, dois pontos chamaram-me a atenção no trabalho das educadoras 

pesquisadas: o uso excessivo de exercícios para avaliar a aprendizagem dos alunos e o pequeno 

aproveitamento, por algumas professoras, de atividades que provocam os alunos a pensar sobre os 

diferentes temas, se posicionarem e expressarem, individualmente ou em pequenos grupos. A 

reflexão é trabalhada por elas (Beth, Flávia e Liliane) através da construção coletiva do 

conhecimento, solicitando constantemente o posicionamento dos alunos nas aulas, através de 

perguntas direcionando essa participação. A professora de Ciências estimula a manifestação dos 

jovens que estão mais quietos chamando pelo nome e lançando questionamentos. Talvez, na sua 

concepção, essa forma de conduzir o processo de ensino aprendizagem, em parceria com todo o 

grupo, alcance os objetivos pretendidos.  
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A professora de Português contou que nos anos anteriores realizou muitas produções de texto 

com os alunos. No período em que observei, ela propôs somente uma atividade nesse sentido e 

nenhuma atividade de leitura ou redação de textos escritos. No texto proposto  (imagético),  os 

jovens deveriam selecionar uma notícia do jornal e transformá-la em uma história em quadrinhos, 

podendo faze-lo individualmente, em duplas ou em trios. Este foi um dos trabalhos para a avaliação 

do trimestre. Da atividade sugerida, decorreram trabalhos lindos, críticos e criativos. 

 

 Segundo a professora, as sugestões de redação de texto apresentadas no livro didático, são 

essencialmente dissertativas e ela prefere variar a forma dos textos. A proposta desse livro é 

estimular a interpretação de textos (imagens, fotografias, charges, notícias de jornal, etc.), a reflexão 

individual e a produção de textos diversos (cartas, textos jornalísticos, dissertativos, etc.).  

 

Procurando compreender sua atitude perguntei para a professora porque não propunha maior 

número de tarefas de redação de textos. Sua resposta foi a seguinte: 

 

“Escrever para mim tem que ser uma coisa que te dá prazer. Então é a mesma coisa que ler. 
Eu questiono muito essa coisa de ter que obrigar a ler. Se a gente começa a obrigar a ler eles 
começam a pegar ódio de qualquer tipo de livro. E escrever também. Eu acho que tem que 
fazer com que o aluno goste de escrever. Tem gente que segue uma linha de redação e faz 
sempre aquela linha. (...) Eu procuro fazer outro tipo. Eu procuro fazer com que eles escrevam 
diversas. Tu visse aquele dia que eles estavam trabalhando com história em quadrinhos. Eu 
procuro fazer umas redações assim, diferentes. Gosto de trabalhar com redações que puxem 
pro lado do humor.” Liliane 

 

Nas aulas subseqüentes observei o uso em grande quantidade de exercícios de fixação do 

livro didático, de testes (utilizados para a seleção dos candidatos ao CEFET-RS e do vestibular de 

anos anteriores). Seu objetivo claro era preparar os alunos para os testes do CEFET/RS e do 

Colégio Agrícola Visconde da Graça – CAVG, pois acredita que este é um caminho possível para o 

grupo.  

 

A escolha por esse tipo de estratégia (exercícios de fixação) é justificada pela educadora 

dizendo que muitos alunos, principalmente os de oitava série, pretendem participar do teste seletivo 

para o ingresso no CEFET- RS, que segundo a educadora privilegia a Gramática. Sua fala sobre 

isso destaca o seguinte: 



 93 

 

“A prova da escola (Escola Técnica Federal de Pelotas, antigo nome do CEFET-RS), a parte de 
Português puxa bem pela Gramática. Então a gente escuta, ouve os discursos bonitos aqueles, 
porque tem que fazer Gramática textual (tudo gira em torno do texto) e a gente não deve usar 
nomenclaturas, não dar nomes. A prova da escola é bem Gramática. Então se eu não for 
trabalhar Gramática, eles (os alunos) não têm condições de concorrer com os outros.” Liliane 

 

As escolas referidas possuem cursos de ensino médio, nível técnico, e tecnólogo. Os cursos 

de nível técnico, embora na atualidade não coloquem seus egressos com tanta facilidade no 

mercado de trabalho e/ou com salários tão altos, como se observava no passado, ainda 

representam, pelo menos no imaginário da comunidade pelotense, uma possibilidade de melhoria e 

de ascensão social para os jovens oriundos da classe trabalhadora. 

 

Perguntei para a professora se o objetivo dos alunos era realizar os testes referidos. Sua 

resposta foi a seguinte:  

 

“Não. Mas eu gostaria que fosse. Porque eu acho assim que ainda pro pessoal mais pobre o 
CEFET ainda é uma referência.(...) Tenho uma amiga que mora em Caxias, é psicóloga. Ela 
trabalhava na RANDON25 no setor de seleção de candidatos e disse que no momento que 
chegasse um currículo do CEFET, eles já separavam. Esse aqui já pode vir fazer estágio. (...) E 
eu gostaria que eles tivessem esse objetivo. Eles não acham que vão seguir adiante.”  Liliane 

 

A educadora demonstrou preocupar-se com o alto índice de alunos que abandonam os 

estudos após concluírem a oitava série nesta escola. Um dos principais objetivos do Projeto 

Parcerias, quando iniciou na instituição em 1997 era estudar os motivos desta situação. Questiono 

se a atitude docente de restringir o ensino aos programas dos concursos dessas instituições não 

estará limitando as possibilidades dos alunos. Por outro lado, compreendo que nessa realidade de 

desinteresse pelos estudos, a professora está buscando vencer a “batalha do imediato”. Talvez a 

educadora não perceba que agindo dessa forma, sem querer, estar limitando os horizontes desses 

jovens.  

 

Enfocando os alunos como seres sociais, situados em contextos diversos, cuja capacidade de 

análise, de síntese e de expressão (textual e oral), possibilita que se instituam como sujeitos, 

conforme conceitos de Guitiérrez e Prado (2000), podemos apontar outro ponto que destaca a 

                                                 
25 Firma de grande porte, localizada em Caxias do Sul no RS, que constrói carrocerias de caminhões, entre outros 
produtos e que empregou muitos egressos do CEFET-RS. 
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importância da expressão. A capacidade de expressão exige domínio do tema, da matéria 

discursiva, vocabulário variado e raciocínio para estabelecer conexões e/ou relações entre os 

argumentos. A leitura auxilia a produção de textos e a qualidade da escrita aumenta com a prática 

(leitura e escrita). Quanto maior a capacidade de expressão, maior a de argumentação, 

possibilitando ao sujeito lutar por suas idéias dentro dos mais variados contextos, quais sejam: na 

turma de amigos, na família, na escola, no trabalho, na vida, na política, não se deixando levar por 

interesses alheios. Essa capacidade parece-me fundamental para o indivíduo do terceiro milênio, e 

como apontam Gutiérrez e Prietto (1993) é uma conquista e um processo a ser construído pelos 

educandos. 

 

No entendimento de Gutiérrez, quem “não se expressa reprime-se, é suprimido, está sujeito a 

que lhe imprimam o sentido como uma matéria frágil, a que o comprimam e o deprimam.” (1994, p. 

40) O posicionamento do autor, com o qual compactuo, propõe a produção do conhecimento pelos 

alunos como uma forma de apreender e ressignificar o conteúdo, que os exercícios de fixação não 

propiciam.  

 

Gutiérrez e Prado (2000) entendem que o processo educativo tem de proporcionar, também, 

“resultados imediatos e permanentes derivados da própria prática. A educação é alternativa quando 

é produtiva, quando o interlocutor constrói conhecimentos e os expressa.”(p. 69) Para os autores 

(op. cit.), quanto melhores forem os produtos dos alunos, melhor e mais enriquecido será o processo 

de ensino-aprendizagem. A qualidade do produto, que depende da riqueza do processo, materializa 

a aprendizagem para os alunos e traz gratificação, por tornar o crescimento concreto, real para os 

estudantes. Os autores observam que sem o retorno do apreendido, os alunos se desmotivam em 

relação ao processo. 

 

Tentando compreender a pequena quantidade de produção (textos em linguagens diversas), 

podemos levantar algumas hipóteses, entre elas: a grande quantidade de conteúdos curriculares 

proposta em cada série é um fator que pode ocasionar nos docentes o medo de não vencer todo o 

programa, pois parece não deixar espaço para uma forma de trabalho mais demorada como ocorre 

quando há a valorização da produção discente. Além disso, a educação no paradigma reprodutivista 

solidificou uma postura passiva/receptiva, onde o professor ensinava e os estudantes assimilavam e 
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reproduziam o supostamente “aprendido”.  A resistência inicial dos estudantes e os lentos avanços 

observados a princípio, podem desestimular os docentes a desenvolverem o processo de ensino 

aprendizagem numa perspectiva que enfoque a reflexão e a produção, por receio do retorno. Porém 

essa situação não deve assustar os docentes, pois ela é natural desse processo. Como aponta 

Alarcão (1996), educar para a autonomia requer paciência, “pois os resultados não são visíveis à 

curto prazo” (p.187). 

 

Também não podemos esquecer que maior quantidade de textos produzidos pelo aluno, 

ocasiona aumento do volume de trabalho para o professor, que já não é pouco. Entramos 

novamente na questão político-administrativa. Há urgência de alterar as condições de trabalho 

docentes para viabilizarmos a mudança de fato. Poderia levantar também, que as metodologias que 

abrem espaço para o posicionamento, favorecendo a autonomia, tornam os alunos mais decididos e 

os professores não foram preparados para enfrentarem-se com essa circunstância.  

 

Considerei interessante que quando indaguei sobre o que contribui para que as professoras 

saibam como agir, tanto diante de situações inesperadas surgidas em sala de aula, como para 

reestruturar processos de trabalho, todas responderam que era a experiência. Confirmando os 

estudos de Hubermann (1992), as participantes deste estudo relembraram o início da carreira e a 

insegurança naquele momento experimentada. A Liliane exerce o magistério há nove anos, a Beth 

há dez anos, a Flávia há dezenove e a Tânia há vinte e dois anos. As docentes foram unânimes em 

afirmar que a experiência profissional é o principal suporte para identificarem os conteúdos 

relevantes aos alunos, buscar a melhor forma e o melhor momento de aborda-los, além de ampliar 

sua condição de inovar-se.  

 

A experiência da prática, segundo Tardif, é fundamental na solidificação do sentimento de 

competência e na estruturação da prática docente. 

 

“Ainda hoje, a maioria dos professores diz que aprendem a trabalhar trabalhando. Esse 
aprendizado, muitas vezes difícil e ligado à fase de sobrevivência profissional, na qual o professor 
deve mostrar do que é capaz, leva à construção dos saberes experienciais que se transformam 
muito cedo em certezas profissionais, em truques do ofício, em rotinas, em modelos de gestão da 
classe e de transmissão da matéria. Esses repertórios de competências constituem o alicerce 
sobre o qual vão ser edificados os saberes profissionais durante o resto da carreira.”(2000, p. 
239) 
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Mas a experiência, grande aliada dos docentes, é também responsável pela solidificação de 

processos de trabalho. Se por um lado deixa-os mais seguros sobre seu trabalho, por outro, dificulta 

o rompimento com comportamentos extremamente solidificados e, muitas vezes, automatizados. Por 

isso Nóvoa (1995) aponta a importância da reestruturação permanente da identidade profissional, 

possibilitando aos professores acompanhar criticamente as demandas e reestruturar os seus 

saberes, sem parar no tempo. 

 

Eu acho que a falta de tempo é um limitante, mas os professores estão muito mal acostumados 
com aquele tipo de aula, com aquele tipo de material que eles manuseiam (...)A gente se limita 
à forma de dar o conteúdo, o jeito (tradicional). Flávia 

 

Seu depoimento demonstra um comportamento transicional, no qual convivem: o 

reconhecimento de sua limitação e a dificuldade de abandonar um paradigma ainda fortemente 

entranhado em seu fazer pedagógico e experiências para superação (relatadas nas páginas 

anteriores). O reconhecimento da premência da mudança, neste aspecto, ainda não ocasionou a 

sua efetivação. O convívio com uma visão que alicerçou as práticas por um longo período de sua 

vida profissional, está exigindo esforço para superação. Somente a crença nessa proposta, a 

insistência em sua implantação e a constatação dos ganhos obtidos (valorizando mesmo os 

pequenos avanços) podem motivar os professores a continuar apostando na mudança. A formação 

contínua pode conter condições para auxiliar efetivamente nessa caminhada em direção ao novo.   

 

A mudança paradigmática é percebida pelas educadoras como uma necessidade. Elas 

verbalizam a conscientização de que o ensino, na maioria das vezes, não está atendendo às 

necessidades e expectativas dos alunos, nem despertando o seu interesse para a aprendizagem. Se 

por um lado demonstram ter consciência de que nessa reformulação o mais importante é os 

professores refletirem sobre o que fazem, por outro, talvez isso ocasione uma expectativa ainda não 

tão clara de como isso pode alterar a prática. Essa situação muitas vezes ocasiona a não percepção 

de estar agindo de acordo com uma outra concepção de ensino. Embora o novo paradigma implique 

em uma grande reformulação das práticas docentes, isto é um processo gradativo. Nessa linha, 

olhar para o seu fazer pedagógico com “olhos de ver” pode contribuir para que ocorra  a “mudança 

das mentalidades”, a que se refere Morin (2000). 
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A professora Beth citou, além da experiência adquirida, a “intuição” como responsável pela 

adoção de estratégias de formação para encaminhar os alunos como sujeitos da aprendizagem. 

Para Gutiérrez (2002), numa proposta de ensino voltada para o paradigma emergente, a valorização 

da intuição é crucial. É ela que permite aos educadores lidar com o imprevisto e escolher a melhor 

atitude, alicerçando-se numa prática reflexiva com um referencial teórico.  

 

Embora a docente tenha citado o termo intuição, nesse caso, direcionou a professora de 

História para práticas inseridas na concepção da nova proposta de ensino (relatada na páginas 

anteriores), o que revela uma sustentação teórica. Aí eu parei para pensar sobre como a formação 

contínua deve acontecer junto com as práticas de sala de aula de tal forma que elas não localizem 

na formação (vinda de fora) a responsabilidade por sua transformação e sim em si mesmas 

(experiência profissional e pessoal). É importante que os professores se apropriem do saber aí 

construído, de maneira que não identifiquem a origem da produção, se eles ou outro colega. O 

conhecimento, como uma produção de grupo, é ressignificado diferentemente pelos professores, 

sujeitos de sua construção docente. 

 

Conforme apontam os estudiosos da formação contínua de professores referendados nessa 

pesquisa (Demaylli, 1992; Nóvoa, 1992, 1995; Candau, 1997; Fusari, 1999; Giovani, 1998 e 

Monteiro e Giovani, 2000)26 parece que a forma como o projeto está estruturado, partindo do 

interesse, dos saberes e das experiências das professoras e realizado em parceria (da universidade 

com a escola pública) contribui para a percepção dos docentes do ensino fundamental como 

produtoras de saberes e autoras de sua atuação. Auxilia ainda com que se sintam capazes de 

deliberar e/ou reformular o processo de ensino-aprendizagem, embora o reconhecimento da própria 

autonomia não garanta o avanço na constituição da autonomia discente. Ações nesse sentido são 

restritas à formação de valores e verificadas em menor escala no que se refere à autonomia 

intelectual.  

 

Ajudando-nos a compreender parcialmente essa dificuldade de promover práticas docentes 

que levem à autonomia dos alunos, Esteve (1999), aponta uma contradição do sistema educativo, 

                                                 
26 Opto propositalmente por não trazer discussões teóricas sobre os estudiosos da Pedagogia da Comunicação 
(Gutiérrez, Penteado e Porto) por entender que outros autores que tratam especificamente de formação docente 
auxiliam-me com isenção a entender o que acontece na escola, que por sua vez está imersa em discussões teóricas 
segundo a Pedagogia da Comunicação. 
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que impõe duas exigências antagônicas aos educadores. “Exige-se do professor que se ocupe do 

desenvolvimento individual de cada aluno, permitindo o nascimento e a evolução de sua própria 

autonomia; mas, ao mesmo tempo, pede-se que ele produza uma integração social, na qual cada 

indivíduo se acomode às regras do grupo.” (p.32) Essa dupla exigência, de certa forma, torna-se 

uma mensagem confusa, e pode ser um fator de afastamento das educadoras de uma maior 

promoção de atividades onde a capacidade argumentativa dos alunos seja mais aprimorada 

(reflexão, análise e produção/expressão). 

 

As docentes participantes desse estudo possuem uma vivência dentro do paradigma de 

transferência do conhecimento que, como aponta Tardif, inicia desde antes do ingresso dos futuros 

professores na escola, como alunos. Elas exercem o magistério há no mínimo nove anos e a 

educação formal acrescenta, no mínimo, quatorze anos a esse tempo, vivência que sedimentou 

processos que, não são assim tão facilmente abandonados. Como bem salienta Alarcão (1996), o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva que favoreça à reflexão e 

á autonomia é uma proposta recente e através da qual não se alcança resultados de imediato, 

podendo ocasionar a dúvida de estar seguindo o caminho certo. A discussão e a reflexão sobre as 

necessidades da formação discente para assumir a sociedade do futuro, podem favorecer para que 

os professores percebam a premência de auxiliarmos a formar indivíduos com poder de decisão, 

senso de coletivo e solidários como  a nova sociedade precisa.  

 

4.3.2 A ênfase no coletivo  

 

Em sua origem, o Projeto Parcerias não tinha como objetivo o estudo do coletivo. No 

transcorrer do processo, o coletivo impôs-se como objeto de estudo (pela coordenadora), reflexão e 

prática (com os professores da escola) devido à sua possibilidade de fortalecer os professores, 

oferecendo condições para que eles buscassem a sua formação.  Hoje o projeto valoriza a 

aprendizagem e a produção coletivas, acreditando que a chave para a aprendizagem é a partilha, a 

troca de experiências, a convivência, a solidariedade, o respeito à diferença. Com esta postura 

pedagógico-comunicacional, a intenção não é a constituição de uma prática unificada ou o 

consenso, mas crescer na alteridade. 
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Através de uma proposta de interação e formação coletivas, o projeto procura possibilitar aos 

professores o exercício da resolução de problemas considerando a realidade prática e o referencial 

teórico-pedagógico. Esse procedimento pretende instrumentalizar os professores para lidar com as 

incertezas da vida, que se refletem no trabalho escolar, auxiliando-os  na tomada de decisões.  

 

A parceria colaborativa (Giovani, 1998), pressupõe a participação de professores, diretores e 

supervisores da escola em tempo integral no processo de formação coletiva, com o objetivo de que 

todos possam intervir e construir a realidade. Dessa forma, criam-se condições para que algumas 

ações coletivas sejam, não só buscadas, como também, assumidas e sustentadas pelo grupo, em 

decorrência de compromissos firmados, ampliando-se as possibilidades de uma condução 

democrática dos rumos da escola. No período de 2001, em que participei das reuniões, o Projeto 

Parcerias contou com a presença da direção, dos professores e da estagiária de psicologia que 

estava desenvolvendo estágio naquele período. A formação no local de trabalho e dentro do horário 

dos professores, pode ser um fator que têm favorecido essa participação.  

 

Partindo do pressuposto de que os principais estruturadores da formação contínua são os 

docentes e a pesquisadora da universidade, considerei fundamental trazer, nessa categoria, a 

análise feita pelas professoras sobre o  Projeto Parcerias. Aprofundar o conhecimento sobre a 

opinião dos professores sobre o processo de formação contínua que desenvolvem, consolida a 

parceria com a universidade. Essa análise possibilita o investimento em outras ações das duas 

instituições educativas, e a consideração a programas de formação docente em serviço adequados 

à realidade e às necessidades dos professores, alunos e escola em geral.  

 

A rotatividade docente, na escola, foi apontada pelas professoras como prejudicial à formação 

contínua. O espaço vivido no projeto (quatro anos) proporcionou à professora de Ciências a 

oportunidade de encontrar diversas parcerias, de trabalho, de troca de material, de amizades. As 

parcerias profissionais, estabelecidas pela educadora, foram muitas, mas a maior parte se desfez, 

devido à grande rotatividade dos professores dessa escola. Já a professora de História (há cinco 

anos no projeto) disse que, antes o projeto era melhor. Procurei aprofundar essa percepção. 

Compreendi que o desmantelamento do grupo inicial de 1997, e de outros que já se formaram 

durante esse período, foi o que emergiu mais fortemente em sua fala: 
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“No início do projeto era outro grupo. Eu senti que o nosso grupo de trabalho saiu, veio um 
grupo novo. (...) O grupo(velho) era outro, aprofundavam mais as discussões.” Beth 

 
 

A grande rotatividade de professores é um fator que visivelmente dificulta a formação contínua 

no cotidiano da escola. A coordenadora do projeto havia apontado esse como o principal empecilho 

da pesquisa-ação na escola (pública em geral), interferindo na integração dos professores no 

coletivo da pesquisa (Porto, 2001). Fusari (1999) destaca que grande número de professores, em 

regime de contrato, participa de programas de formação, porém, não permanece nas escolas. 

Embora a rotatividade dos professores contratados seja uma realidade preocupante, a rotatividade 

nessa escola não ocorre somente devido a esse fator. Algumas pessoas saem da instituição por 

interesse pessoal. 

 

Duas professoras enfatizaram com veemência seu entendimento de que os objetivos do 

Projeto Parcerias deveriam estar voltados para a integração do grupo, para a elaboração de 

atividades conjuntas, dinâmicas coletivas para pensar sobre o fazer pedagógico e sobre o processo 

de trabalho docente. Segundo elas o espaço coletivo não deveria ser usado para cobranças aos 

professores, nem por parte da direção, nem pela coordenadora da formação contínua. A Flávia 

expressou seu posicionamento de que essa atitude não garante resultados, pois, quando exigidos 

diante do grupo, sobre as tarefas que eles próprios se comprometeram de realizar, muitos 

professores dizem que as executaram, quando na realidade não o fizeram. Na sua concepção, a 

conscientização sobre os benefícios alcançados com as atividades realizadas por um grupo pode 

ser mais produtiva e incentivar os outros docentes a apostarem na mudança.  

 

A freqüência das reuniões também foi um ponto abordado pelas docentes. No ano em que 

observei o projeto, as reuniões realizavam-se quinzenalmente com a duração de duas horas 

semanais. Os professores do turno matutino, assim como a direção da escola participavam de todas 

as reuniões. No ano em curso, procurando atender à solicitação dos professores dos demais turnos 

para que o trabalho se estendesse também a eles, e em decorrência de necessidades 

organizacionais da escola, os encontros passaram a ser mensais e a realizarem-se com todo o 

grupo de professores, aos sábados. As professoras comentaram que o grupo tornou-se muito 
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grande e que nem todos participam durante todo o tempo, saindo para fazer outras atividades dentro 

da escola. A fala da Beth traduz um pouco o momento vivido: 

 

“Uma vez por mês perde o fio da meada, tem que retomar. Aos sábado, os da tarde que 
reclamavam (referindo-se às reivindicações dos professores dos outros turnos que não 
participavam do projeto), poucos ficam. Tudo é a conjuntura. Era melhor dentro da semana.”  
Beth 

 

 
A professora de Educação Física comentou que embora considere as reuniões mensais muito 

espaçadas, possui um outro grupo onde discute/reflete sobre o processo educativo numa 

perspectiva inovadora e, talvez por isso, à ela não ocasione grandes prejuízos a distância entre os 

encontros de formação. 

 

Embora três professoras apontem as reuniões no sábado (fora do horário de trabalho),como 

um aspecto ruim no ano de 2002, uma outra professora avaliou-os como positivo, devido à 

oportunidade de participação dos demais professores da escola. Já a Beth expressou sua opinião 

sobre o tamanho do grupo e sobre a realização das reuniões fora do turno de trabalho: 

 
“A Tânia (coordenadora do projeto) tem trazido pessoas que fazem as atividades que eu acho 
que é bom, mas se voltasse a ser dentro do turno era melhor. Se fizesse por turno(...), com 
aquele pequeno grupo era melhor e aberto para os outros professores.”  Beth 

 

O aumento considerável do tamanho do grupo que participa das reuniões do projeto, foi 

salientado, por essa professora, como um ponto que veio desqualificar o processo. Parece-me que o 

número bem maior de participantes e a heterogeneidade das características do trabalho desses 

professores, direcionaram a formação docente em serviço nessa escola para outro tipo de 

atividades. Estratégias mais enfatizadas na estruturação anterior, como reflexões em grupo, análise 

do próprio trabalho docente, discussão sobre atividades práticas, conhecimento do trabalho dos 

colegas, passaram a não ser o enfoque.  
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A participação da direção nas reuniões, também foi comentada. No ano de 2001, e nos 

anteriores algumas diretoras27 participaram mais ativamente das reuniões do projeto. As educadoras 

investigadas comentaram que em 2002, a direção não está presente o tempo todo, saindo para 

resolver problemas (dentro da escola), o que acaba ocasionando o esvaziamento dos encontros, 

porque os demais professores sentem-se no direito de também sair da sala. Isto parece demonstrar 

algum desajuste que não foi discutido pelo grupo (o que em anos anteriores acontecia).  

 

Entendo que o grupo unido, acreditando na proposta e se organizando para trabalhar, pode 

reavaliar o momento vivido e reestruturar a formação contínua, mantendo o espaço de discussão da 

forma mais adequada aos seus propósitos, em termos de horário e estruturação. A fala da Beth 

evidencia sua crença nas possibilidades de organização grupal e da influência dessa na 

administração escolar : 

 

“No início, quando era a Nóris, a Tati (respectivamente supervisora e vice-diretora em 98, 99), 
que eram dinâmicas e a gente levantava muito, discutia muito, as dificuldades ou coisas que 
surgiam eram colocadas no grupo, até para mostrar o que cada professor fazia (...) pediam 
auxílio dos colegas. A opinião do grupo era considerada pela direção e conseguimos inclusive o 
espaço para a formação. Era outra direção, mas a direção atual continuou.” Beth 

 

A manutenção da formação contínua tem sido, inclusive, promessa de campanha dos 

candidatos à direção da escola. O grupo de professores da escola e sua receptividade à formação 

contínua pode ocasionar a manutenção/reestruturação do processo. Um trabalho coletivo baseado 

no respeito mútuo, numa relação de interaprendizagem pode ser um grande apoio, sobretudo 

quando falamos em trabalhar com uma perspectiva inovadora e portanto sem uma “fórmula pronta”.  

 

A formação docente no coletivo impõe uma revisão constante dos objetivos do grupo para a 

reestruturação do processo de formação. Esse tipo de formação não pretende ser conclusivo, ele 

está sendo, como diria Freire. A avaliação pode auxiliar, não para cristalizar uma conclusão de que o 

projeto é bom ou não, mas para que se avance em direção à transposição de barreiras, à busca de 

outras alternativas e mesmo  à revisão dos objetivos do grupo. A dinâmica de trabalho até então 

adotada pressupõe a análise das práticas docentes e do contexto escolar, em busca de reflexão e 

                                                 
27 Neste período a coordenadora do projeto acompanhou três eleições para direção da escola. Em muitas situações, as 
discussões políticas perpassavam as discussões sócio-pedagógicas. Saíram encaminhamentos para que a direção 
participasse mais efetivamente do projeto. Este aspecto foi levantado por uma professora durante as entrevistas. 
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discussão sobre os problemas (dos alunos, professores e da comunidade escolar). É uma recente 

proposta de formação que exige atividades dos professores que não podem permanecer passivos 

no processo. A vida atribulada dos professores, de maneira geral, pode ocasionar a resistência de 

alguns a esse tipo de formação.  

 

O processo coletivo tem possibilitado trabalhar e dividir até mesmo angústias e incertezas, 

permitindo aos professores reelaborá-las através do fortalecimento na crença de que juntos poderão 

mudar a realidade. A  escola é um todo orgânico e como tal é abordada, compreendida e estudada. 

Presenciei a organização de atividades integradas sobre assuntos decorrentes das necessidades 

dos alunos: sexualidade e violência. Foram relatados pelas professoras pesquisadas os diversos 

trabalhos conjuntos ocorridos anteriormente à minha participação no projeto envolvendo essas e 

outras docentes. Os encontros coletivos oportunizavam a troca de opiniões e experiências, 

procurando favorecer as práticas solidárias de intervenção pedagógica. Os projetos conjuntos, as 

parcerias, tinham como eixo os temas que emergem desse cotidiano e não essencialmente os 

conteúdos acadêmicos, que, obviamente, também acabam surgindo. Até 2001 foram organizados 

projetos coletivos sobre álcool, tabagismo, violência, drogas e sexualidade (Porto, 2001a) 

 

A estruturação do processo de ensino-aprendizagem através de temas de estudo é, na opinião 

de Santos (1993) uma forma de romper a compartimentalização dos saberes, ocorrida quando o 

conhecimento é buscado através de disciplinas isoladas. Essa forma de trabalho amplia a  

significação e favorece a aprendizagem.   

 

A dinâmica e a riqueza provenientes das diferentes experiências dos participantes do coletivo, 

favorecem a constituição de um espaço privilegiado para a formação docente. A formação coletiva 

implica em saber ouvir, refletir, ponderar, respeitar os outros e impor-se considerando as diferenças 

individuais e a concepção pessoal e grupal. Essas exigências levam ao desenvolvimento pessoal, 

intelectual e social do grupo. Para isto, os professores  necessitam aprender a criticar e a aceitar as 

críticas, entendendo que o confronto é de idéias e opiniões, e não de pessoas. Saber lidar com 

esses confrontos, aceitar a crítica e criticar adequadamente o trabalho dos colegas foi um dos 

aspectos que mais me chamou a atenção no grupo. Segundo a coordenadora do projeto, nem 
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sempre foi assim. Aconteceu uma longa caminhada até que essa dificuldade pudesse se transformar 

em uma qualidade desse coletivo. 

 

Admitir “o erro, ouvir e analisar opiniões e alternativas de ação, enfrentando conflitos que 

gerem transformação de „práticas já sacramentadas‟, são atitudes corajosas de que a reflexão não 

pode prescindir”(Porto, 2001, p.220) e que temos clareza, demandam tempo para se concretizar. O 

erro, segundo a Pedagogia da Comunicação, é visto como uma etapa da aprendizagem, fornecendo 

subsídios para novas análises e possíveis reformulações. Nas discussões coletivas do projeto, esse 

fator é destacado, constituindo provavelmente o motivo pelo qual os professores o assumam com 

mais facilidade. 

A promoção do relacionamento do grupo não se restringe aos professores, mas também, 

desses com os alunos, com  a direção e com a comunidade, promovendo o prazer de estar na 

escola, atingindo um viés que a estrutura escolar tradicional normalmente releva, -- o bem-estar 

emocional de seus sujeitos.  

 

Não estou dizendo que o trabalho coletivo seja um processo tranqüilo. No Projeto Parcerias, 

também não há esse entendimento. Encontram-se aí presentes, além do confronto, o conflito e a 

exposição de posicionamentos muitas vezes difíceis de serem expressados. Embora reconhecendo 

as dificuldades, não podemos nos furtar ao aprendizado. As vantagens têm demonstrado compensar 

os esforços. Como aponta o relatório da UNESCO (Delors et al, 2001),  a escola é lugar para, entre 

outras aquisições, aprender a conviver. Diante disso, há uma preocupação em estimular os 

professores a promoverem a interaprendizagem discente. As sugestões de atividades e dinâmicas 

desenvolvidas, incluem com bastante freqüência essa abordagem. 

 

Busquei compreender como as professoras se constroem dentro desse coletivo, sua 

percepção da contribuição da formação coletiva para a melhoria do seu trabalho e das relações na 

escola. Busquei ainda entender como o projeto auxiliou em seu relacionamento com os  alunos e de 

que maneira elas procuram favorecer o coletivo (troca) discente. 

 

A construção individual e a coletiva, não acontecem dissociadas. Os professores constroem-

se dentro do contexto da escola. Em outro grupo eles provavelmente não seriam os mesmos, ou não 
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agiriam da mesma forma. No ano de 2001, pude constatar que as participantes do estudo interagiam 

com a formação, mostrando-se assíduas e receptivas. Elas estavam sempre prontas a discutir, 

apresentar propostas e críticas, acolhendo as dinâmicas sugeridas e mostrando-se abertas às 

atividades relatadas pelos colegas. As professoras realizavam esforços no sentido de estabelecer a 

relação dos temas propostos com sua prática, analisavam criticamente os seus trabalhos, 

reconhecendo qualidades e limitações, criticavam e elogiavam o trabalho dos colegas, aceitavam a 

crítica e argumentavam em favor do que acreditavam.  

 

As educadoras traziam de sua experiência profissional e de sua participação em cursos, 

contribuições interessantes para o desenvolvimento do trabalho em uma perspectiva coletiva e 

inovadora. A Liliane no ano de 2001 relatou, em entrevista comigo, diversas atividades diferenciadas 

(exercícios criativos, reflexivos e interativos) que desenvolveu com seus alunos. Para a docente, 

parecia não haver dificuldade para acolher e experimentar novas alternativas nesse sentido. A sua 

forma de organizar o trabalho era elogiada pela coordenadora do Projeto Parcerias e pelos colegas, 

servindo, inclusive de exemplo/estímulo para os outros professores também inovarem. 

 

A professora de Educação Física nas reuniões do Projeto Parcerias demonstrou ser bastante 

crítica, reflexiva, observadora e inteligente, trazendo aportes relevantes para o seu próprio 

crescimento e para o grupo, estabelecendo relações dos assuntos surgidos com seu cotidiano 

profissional e familiar. Era interessante perceber o quanto esse espaço coletivo a auxiliava a fazer 

uma análise retrospectiva das situações vividas no dia-a-dia e a estabelecer associações e/ou 

conexões com outros contextos. Essa educadora demonstrou possuir fortemente presente o senso 

do projeto como espaço um coletivo de apoio à reflexão e à autonomia, parecendo acolher os 

princípios da Pedagogia da Comunicação em seu fazer pedagógico. 

 

Em uma situação vivida em sala de aula, relatada no projeto no ano de 2001, a docente se 

deparou com a reação inesperada dos alunos, considerando a violência no esporte muito natural, 

justificando que é o que acontece nos campos de Futebol. Avaliando que sua intervenção poderia 

avançar para um caminho não desejado,  fortalecendo ainda mais a concepção errônea dos jovens, 

a docente esperou a reunião do Projeto Parcerias para discutir com os colegas o ocorrido e 

refletirem conjuntamente sobre as possibilidades de ação. A análise que faço dessa situação é que 
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houve maior crescimento na adoção dessa atitude pela professora, do que se esta tivesse levado a 

cabo uma ação insuficientemente amadurecida. Essa postura de humildade, mas não de 

dependência da formação contínua e do grupo, exige amadurecimento e confiança (em si, no seu 

trabalho e nos pares), auxiliando-a a relatar ao grupo sua incapacidade de, naquele momento, agir 

por conta própria.  

 

Assumir as qualidades é essencial para uma auto-imagem positiva, que por sua vez eleva a 

auto-estima. A auto-estima fortalecida maximiza as condições de aceitar a crítica e de acreditar em 

sua capacidade de inovar. Da mesma forma, a percepção pelas docentes de situações que ainda 

não conseguiam alterar, mesmo acreditando na necessidade de fazê-lo, demonstrou que o processo 

de formação docente em serviço as estava auxiliando a perceberem suas limitações, possibilitando-

lhes estabelecer objetivos pessoais e, possivelmente, coletivos. Admitir limitações, aceitar a crítica 

ao seu trabalho, não são atitudes muito comuns e me parecem ter se concretizado na relação 

estabelecida no grupo de professores em formação contínua na escola. A reconfiguração de 

poderes, apontada por Santos (1989) como uma atitude relacionada à transposição paradigmática, 

pode auxiliar-nos a caracterizar a aceitação da crítica como uma ação transicional para um novo 

padrão nas relações interprofissionais.  

 

Intrigou-me que quando procurei conhecer mais sobre o coletivo da escola, as professoras 

referiam-se aos colegas-professores e aos alunos. Tive dificuldades de aprofundar a compreensão 

das docentes sobre a sua participação nas deliberações relacionadas à organização burocrática da 

escola e/ou à intervenção mais direta na  administração escolar. A observação das reuniões, no 

entanto, permitiu-me constatar que em 2001 ocorriam discussões relacionadas ao coletivo mais 

amplo, deliberando inclusive diversos aspectos relacionados à administração, tais como: 2OU3 

EXEMPLOS.  

Embora as educadoras reconhecessem, de certa forma, o peso de suas decisões, elas não 

pareciam sentir-se sempre respeitadas. Muitas vezes por razões que escapavam à alçada direta dos 

responsáveis pela administração da escola. Por exemplo: evitar o atendimento simultâneo de 

turmas, foi uma determinação tirada do coletivo, com o apoio da direção. Mas durante o tempo em 

que estive na escola não foi possível concretizar essa decisão, pois diversas disciplinas estavam 
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sem professores e os professores lotados na escola faltam bastante (por razões diversas que não 

me cabe julgar). Como não tem professor substituto na escola, para não deixar os alunos com 

período vago, o atendimento paralelo continuava. 

 

Em 2002 pareceu-me que participar de decisões relacionadas à administração escolar estava 

sendo entendido pelas professoras como uma situação que não lhes competia ou como mais um 

encargo acrescido a sua carga horária. Nas reuniões de formação, no entanto, esses pontos 

surgiam naturalmente, imbricados ao cotidiano da escola, pois de sua resolução dependia o avanço 

das propostas levantadas pelo grupo. Fora desse espaço de discussão, situações relacionadas à 

organização/administração escolar pareciam tornar-se de segunda ordem. A perspectiva interativa-

reflexiva, adotada pelo projeto  possibilita de acordo com Demaylli (1992) a abordagem da vida da 

escola de maneira global, incluindo a administração no bojo das discussões.  

 

É possível perceber o reconhecimento pelas docentes sobre a influência do processo coletivo 

que desenvolvem na melhoria das relações com os colegas e com os alunos. Algumas professoras 

disseram que através do projeto se aproximaram de colegas com as quais tinham pouco contato, 

acontecendo a partir daí,  trabalhos em grupo que frutificaram, avançando inclusive, em alguns 

casos para uma relação de amizade que se mantém até hoje, mesmo com a saída de algumas 

dessas colegas da escola.  

 

Outros aspectos salientados pelas professoras como trabalhados pelo projeto são a troca de 

experiências e a possibilidade de aprender com os colegas, o bem-estar proporcionado pelas 

atividades recreativas e prazerosas e o estreitamento das relações do grupo. Esses itens favorecem 

o fortalecimento do coletivo de docentes, auxiliando a redimensionar o relacionamento professor-

aluno. No tocante ao fazer pedagógico,  os trabalhos no coletivo permitem a troca de material 

didático, o conhecimento de atividades desenvolvidas e atitudes adotadas pelos colegas, que podem 

servir de apoio para a resolução de suas dificuldades e/ou serem por elas aproveitadas em suas 

disciplinas. Mas outros itens relevantes são também trazidos, tais como: a aprendizagem sobre o 

trabalho em parceria com outros colegas, a ampliação da reflexão e da percepção sobre o seu 

trabalho e o fortalecimento para enfrentar as dificuldades surgidas com a reforma do ensino, entre 

outros. 
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A visão das educadoras sobre a contribuição do processo coletivo que desenvolvem, para a 

melhoria de seu fazer pedagógico, está explicitada em suas falas: 

 

“Muitas coisas ali eu acho que ajudou. As conversas que a gente escuta. As experiências de 
algumas pessoas. A gente acaba trocando sugestões, isso aí. Qualquer momento que tu pare e 
troque um pouquinho de experiência ajuda.”  Liliane 
 
“Mas eu acho assim que (...) essa coisa assim de tu trabalhar mais de grupo com o professor, 
me facilitou. Eu trabalhava muito com a Tati no início. Porque a Tati era mais prática, assim, 
que é uma coisa que tu aprende. Ela escrevia facilmente. Que é uma coisa que eu tenho mais 
dificuldade, de escrever um texto. Eu me lembro que com a Tati a gente fazia esse 
entrosamento muito bem.”  Flávia 

 

“Foi importante para a minha visão de um lado mais humano. Elas chegam abraçam (os 
alunos)... Eu vejo que esse tratamento é muito importante.”  Beth 

 
 “Na reunião a gente discute coisas que ali começa um despertar, tu começa a observar coisas 
que antes tu não tinha percebido. O ano passado eu tava muito mais angustiada do que esse 
ano, com as mudanças todas (da reforma do ensino). E esse ano aqui eu to me sentindo muito 
mais tranqüila e só pode ser por causa do projeto.(...) Eu acho que de toda essa vivência eu 
acho que a gente ta descobrindo muito mais coisas do que lá (na outra escola em que 
trabalha). Claro que o que eu aprendo aqui eu utilizo lá também.” Tânia 

 

 

Já a professora de Educação Física, em decorrência da grande diferença da estrutura dessa 

aula em relação às demais, passou a sentir seu trabalho mais valorizado, pois nas reuniões do 

projeto encontrou espaço para esclarecer sobre sua forma de trabalhar e expor os objetivos de seu 

trabalho, que, anteriormente, pareciam não ser compreendidos pelos colegas. 

 

O depoimento da professora de Educação Física reitera sua percepção da parceria buscada 

pelo  e no projeto, mostrando que o trabalho investigativo que ela participou (como complemento da 

investigação maior junto com o Projeto Parcerias), estava alcançando desdobramentos inesperados: 

 

“Até o fato de tu teres assistido as aulas me fez procurar enxergar as aulas de fora. Me colocar 
fora da aula para avaliar o que estava acontecendo (referindo-se à minha observação das aulas 
durante a pesquisa)” Tânia 

 

Esse depoimento me surpreendeu positivamente, demonstrando que essa educadora, através 

da investigação, realizou a reflexão sobre a sua prática. Ela foi a única que na época fez os registros 
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sobre os acontecimentos no seu diário de pesquisa e os trouxe para discussão no grande grupo. 

Isso desencadeou que os demais professores contassem e refletissem também sobre suas 

observações (não com tanta propriedade, pois não dispunham do registro de suas aulas). 

 

A percepção da professora contempla a ruptura com o paradigma moderno em dois aspectos 

(Santos, 1989). Primeiramente o conhecimento elaborado, reconhece não só a subjetividade do 

observador como a do sujeito da pesquisa, num entrelaçamento da percepção de ambos. Em 

segundo lugar, com essa atitude a professora possibilita que o conhecimento efetive-se como auto-

conhecimento.  

 

Tardif apresenta que é “através do confronto entre saberes produzidos pela experiência 

coletiva do(a)s professore(a)s, que os saberes da experiência adquirem uma certa objetividade” 

(1991, p. 231). Esses saberes são retraduzidos pelos docentes a partir de sua experiência. 

 

A relação com os colegas 

 

A influência do bom relacionamento do grupo de professores no seu trabalho diário foi por 

todas  as docentes destacada. Duas educadoras apontaram que para estabelecer parcerias 

pedagógicas, tem que haver afinidade, e as afinidades conduzem para o estabelecimento de 

parcerias profissionais. As educadoras parecem sublinhar que o desenvolvimento de trabalhos 

conjuntos pode encontrar problemas, ou mesmo ser barrado, se os participantes do grupo não 

tiverem afinidade. Esse posicionamento pode justificar porque alguns projetos  integrados, 

organizados no ano passado,  não saíram do papel. Na realização de trabalhos integrados onde 

participaram três a quatro professores, organizados no horário da reunião, provavelmente nem todos 

tinham afinidade. Nos trabalhos conjuntos, quando surgidos espontaneamente, há maior 

possibilidade de privilegiar o trabalho com os afins.  

 

Por outro lado, o crescimento na alteridade não ocorre se procurarmos somente trabalhar com 

pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma que nós. Vendo por um outro ângulo ainda, a 

afinidade a que as educadoras se referem, pode não querer dizer semelhança no agir e sim que 
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estejam procurando colegas que tenham capacidade de respeitar, acolher e trabalhar também com 

as diferenças.  

 

Outro ponto levantado por elas, relativo aos trabalhos conjuntos, foi a constatação de que 

alguns projetos coletivos não foram realizados em função do não comprometimento de alguns 

docentes que já tinham clara intenção de não executá-lo.  

 

“Porque às vezes tu chega lá e tá vamos trabalhar sexualidade. Mas o professor diz: mas eu 
nunca vou trabalhar. Mas ele entra no grupo. Diz que vai fazer mas depois ele não faz. Ele já 
sabe antes que não vai fazer.”  Flávia 

 

Na avaliação desta educadora, alguns colegas não se comprometem com essa formação 

como deveriam, criando entraves para o crescimento coletivo. Nesse sentido, foram levantadas 

situações que evidenciam o não cumprimento das tarefas determinadas pelo grupo (justificando-se 

com desculpas que as colegas sabem que não são verdadeiras) e queixas sobre a dinâmica 

participativa (alegando que preferiam receber atividades prontas que pudessem aplicar na sala de 

aula e não terem que elaborá-las). Mas, se por um lado esses aspectos são motivo de reclamação 

por parte de alguns professores, as professoras participantes do presente estudo reconhecem 

exatamente essas atitudes como o grande aprendizado adquirido no processo.  

 

As professoras apontaram dificuldades que elas encontram na realização de trabalhos 

integrados, caso estes sejam organizados fora do horário de serviço. Suas falas podem ser mais 

elucidativas dessa situação:  

 

“Trabalhar junto é muito complicado, porque tu tem que ter um tempo para planejar junto.” 
Tânia 

 
“Eu acho importante (trabalho em dupla ou em grupo, com outras disciplinas) mas ao mesmo 
tempo complicado. Porque eu sou uma pessoa difícil para me relacionar com os outros. Não 
tenho facilidade. Construir alguma coisa com outras pessoas que eu tenho contato só dentro do 
colégio, fora dele não... Meu contato é profissional. Encontro com eles ali e deu.”  Liliane 
 

“Mais reuniões de organização do material a ser abordado (dentro do projeto).” Flávia 

 

A explicitação por elas de que o trabalho precisa ser planejado e executado no coletivo, 

evidencia o entendimento de que não é possível, na perspectiva emergente, apenas a junção de 
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trabalhos para a justificativa de que estão trabalhando juntos. Essa concepção aponta uma postura 

de transição para um novo padrão na forma de perceber a organização do trabalho em parceria 

(Santos, 1989). O trabalho em parceria conduz ao respeito e à aproximação entre colegas, 

possibilitando ver e sentir a formação como um apoio, e não como um perigo, porque vão se expor. 

Assim, ampliam-se as condições de os professores acreditarem na possibilidade de crescerem com 

os colegas. 

 

As professoras não acreditam que a organização e estruturação de projetos conjuntos possam 

ocorrer fora das reuniões. O tempo do recreio, quando os professores se encontram, é muito 

reduzido para organizar atividades.  

 

A falta de tempo para a estruturar atividades fora do local de serviço é uma realidade. As 

contingências da profissão docente obrigam os professores, na maioria das vezes, a trabalharem em 

mais de um local, dificultando tanto o encontro do grupo fora do local de trabalho, como a realização 

de tarefas além das exigidas para a estruturação de sua disciplina. Esse também foi citado por elas 

como o principal motivo pelo qual não deram conta da realização de leituras que vinham sendo 

propostas na formação contínua. O não cumprimento da leitura de textos, além dos que consideram 

necessários à sua disciplina, e/ou a indisponibilidade para a realização tarefas fora do horário das 

reuniões foram apontados pela coordenadora do projeto como empecilhos ao avanço de algumas 

atividades (Porto, 2000a).  

 

A professora de Ciências acrescenta ao tempo propiciado pelo projeto para a organização de  

trabalhos e discussões conjuntas, a intencionalidade e a multiplicidade que o projeto agrega. Sua 

fala evidencia que: 

 

“Se não tivesse o projeto (...) a gente não se reuniria para trocar idéia. Até podia se reunir mas 
ia me reunir com o pessoal da minha área (Ciências), a de Português ia se reunir com a outra. 
E ali no projeto não, a gente acaba se reunindo assim com áreas diferentes.” Flávia 

 

 

Para compreender melhor o que as educadoras estão buscando/construindo em sua 

experiência de formação, utilizo-me dos estudos de Tardif (2000). O autor destaca que a tarefa 

docente envolve saberes profissionais que não se restringem ao domínio cognitivo e instrumental. 
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Para que os docentes assumam subjetivamente e objetivamente o fato de fazerem carreira no 

magistério (de terem se encontrado profissionalmente) vários fatores são fundamentais.  

 

“Eles abrangem igualmente aspectos como o bem-estar pessoal em trabalhar nessa profissão, a 
segurança emocional adquirida em relação aos alunos, o sentimento de estar no seu lugar, a 
confiança nas suas capacidades de enfrentar problemas e de poder resolve-los (alunos difíceis, 
conflitos etc.), o estabelecimento de relações positivas  com os colegas e com a direção, etc.” (p. 
239) 
 
 

 

A relação com os alunos e destes entre si 

 

Enfocando as ações adotadas no projeto, procurei conhecer como é a relação das professoras 

com os alunos. Nesse aspecto, procurei verificar se o diálogo é mantido com os alunos, se procuram 

promover a interaprendizagem e se trabalham para o desenvolvimento da autonomia dos alunos.  

 

As entrevistadas foram unânimes em firmar seu posicionamento de que não acreditam na 

imposição, e sim na negociação, demonstrando uma postura voltada para a parceria. Ao questionar 

como elas se relacionam com os estudantes suas falas foram: 

 

“Eu acho que tu tem meio que entrar na dele. Não dá pra eu chegar lá na frente, dizer que não, 

que tem que ser assim. (...). De repente eles querem conversar de alguma coisa, tu tem que 
abrir espaço. Mas negociar com o espaço de estudo. (...)Eu exijo concentração. Depois, nos 
cinco minutos finais, aí não tem cobrança nenhuma.” Flávia 
 
“Eu acho que a gente tem que levar um pouco na brincadeira os adolescentes. Não levar tudo 
muito à sério porque eles não levam à sério, então a gente não pode levar. Às vezes eles dizem 
uma coisa pra gente num dia, eles tão brabos, assim. tão de cara. No outro dia eles estão te 
beijando te abraçando.” Liliane 
 
“Eu acho que a atenção é fundamental.(...) Eles são muito explosivos, tem que saber lidar com 
adolescentes, tem que ter jogo de cintura. Ah! Podemos sair um pouquinho mais cedo? Bom 
então tá,  mas na próxima aula temos que fazer tudo. Então eu procuro fazer umas jogadas 
assim. Não tenho problemas com eles. Eu sou bem flexível.”  Beth 
 

 

De acordo com as idéias dos autores estudados percebemos novas configurações de poder 

nas relações com os alunos e uma abertura para o reconhecimento das necessidades discentes, 

demonstrando indícios de uma prática rupturante (Santos, 1989). 
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Todas as professoras demonstraram, nas entrevistas, valorizar o bom relacionamento com os 

alunos. Uma das educadoras salientou, ainda, a importância do estabelecimento de regras/limites 

para os estudantes. 

 

“Brincar, ter um relacionamento bom. Ver o que gostam, criando regras. Precisam de limites, 
não gostam de ficar totalmente soltos.” Tânia 

 

O interessante é que, em minhas observações, considerei que a professora não estava 

impondo os limites necessários aos alunos. As aulas de Educação Física são esperadas pelos 

alunos, inclusive ficando bastante contrariados quando o tempo úmido os impede de sair para as 

quadras, localizadas na rua. Os alunos começam a aumentar a movimentação desde que termina o 

período anterior. Ficam mais gritões e ativos, parece que estão se preparando para a atividade e, 

possivelmente, pensando em extravasar as energias contidas, não só nas outras aulas, mas, 

também, fora da escola (a maioria dos alunos reside no condomínio habitacional de apartamentos 

que circunda a escola)28.  

 

Na entrevista procurei entender porque a professora não estava cobrando a participação dos 

jovens nas aulas. Ela me relatou um diálogo que assistiu entre um aluno e seu professor de 

Educação Física, onde o jovem questionava porque nas outras aulas ele tinha liberdade de fazer ou 

não e nessa disciplina isso não acontecia.  Essa conversa reiterou sua compreensão, que está 

explicitada através de seu depoimento. 

 

“Ah! então eu to certa em não obrigar eles a fazer,  eu dou o direito. Então eu vou conforme o 
grupo, tentando pegar eles onde eles sentem mais. Aqui é a nota. Se eu não conseguir cobrar 
desse jeito eu vou ter que inventar outro. Eu acho que eu cobro mas é do meu jeito. E isso eu 
faço com as minhas gurias também (as filhas). E eu acho  que eles têm que assumir a 
responsabilidade.” 

 

A disciplina Educação Física por conta de sua organização, fora da rigidez da sala de aula, 

causa uma maior aproximação física e afetiva entre professora e alunos. Em contrapartida, às vezes 

                                                 
28 Independentemente disso, as pesquisas nos meios de comunicação constatam que na sociedade contemporânea, 
mesmo quem não reside em apartamentos, tem seu tempo de lazer preenchido por atividades passivas, tais como: 
assistir televisão, jogar vídeo-game, ouvir música, etc., tornando-se assim, as aulas de Educação Física, uma das 
poucas oportunidades de se movimentar e de usufruir maior liberdade corporal. 



 114 

também ocasiona atitudes que transpõem os limites dessa relação, que embora não precise ser 

hierárquica, tem de  atender a algumas exigências básicas, para não resvalar para a licenciosidade 

e tornar-se prejudicial ao grupo. Para a professora, uma boa relação com os alunos é a base da 

aprendizagem, e considera essencial para seu próprio prazer de estar na escola e dar boas aulas. 

Ela é carinhosa, amiga dos alunos, que costumam abraçá-la, permanecendo ao seu redor. A 

educadora sabe ser rigorosa, também, quando necessário. Sua compreensão de ser professora 

pressupõe utilizar todas as alternativas possíveis para lidar com os problemas surgidos em sala de 

aula, deixando as atitudes de maior impacto para o final, quando não resta  outra saída. Sua fala 

sobre isso diz o seguinte:  

 

“Algumas vezes eu tenho uma atitude que eu acho autoritária. Por exemplo, se um aluno tá 
incomodando, se eu não consigo trabalhar com ele, se ele ta atrapalhando, eu já conversei , já 
queimei as etapas, eu tiro ele da aula e dou advertência. Isso pra mim é uma atitude 
autoritária.” Tânia 

 

Essa educadora contou-me sobre a sua incompatibilização com o curso de Educação Física 

escolhido. O modelo adotado, no período em que estudou na faculdade, apresentava-se 

completamente calcado no tecnicismo (paradigma dominante). A rigidez dos procedimentos e dos 

métodos, assustou a professora recém formada, que se sentia aprisionada. Contou-me que ao 

cursar, após um ano de formada, em 1982, a especialização em ginástica escolar, seus horizontes 

se abriram. Um professor recém vindo do mestrado e praticante de uma proposta educacional mais 

aberta, influenciou positivamente sua carreira, trazendo novo ânimo quando já pensava ter escolhido 

a profissão errada. Nesse momento, encontrou-se pedagogicamente, concluindo que poderia ser ela 

mesma e praticar a docência em Educação Física de uma forma diferente daquela conhecida na 

graduação. Para ela, pressionar os alunos a fazerem a aula é uma atitude autoritária, à qual procura 

não adotar. 

 

A preocupação da professora em não ser autoritária, não me surpreende. Para Freire (1996), 

muitas vezes confundimos autoritarismo e autoridade. O autoritarismo cego tolhe. O exercício 

legítimo da autoridade é necessário à atuação docente. No entanto, segundo o autor, um dos 

grandes problemas que se coloca ao educador ou à educadora é “como trabalhar no sentido de 

fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais 
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criticamente a liberdade assuma o limite necessário tanto mais autoridade tem ela, eticamente 

falando, para continuar lutando em seu nome.”(op. cit., p. 118) 

 

A professora querendo que os alunos gostem da aula, negocia o conteúdo a ser desenvolvido, 

pois não acredita que a imposição contribua para que os jovens participem de boa vontade. Para 

ela, o estabelecimento de um clima agradável, em que os alunos possam optar pela atividade de sua 

preferência (dentro do programa, ou até mesmo fora dele, desde que isso não ocorra sempre), 

favorece o aprendizado e as relações do grupo. Quando os alunos não participam da aula, a 

professora aponta numa ficha de avaliação, à qual os alunos têm acesso. As aulas em que não 

praticam vão se somando e descontam pontos na nota final. Segundo a professora, essa foi a 

maneira encontrada para que os estudantes não faltem. O dispositivo adotado, transfere para os 

alunos a responsabilidade por seus atos.   

 

“E eu não me sinto na obrigação de ficar correndo atrás de aluno. Eu digo isso pra eles, eu não 
sou babá. Eu não corro atrás das minhas filhas. Eu não cobro outras coisas, serviço de casa 
mesmo eu não cobro. Só que a escola é responsabilidade delas e eu não tenho que ficar 
fazendo o trabalho pra elas.” Tânia 

 
 

A adoção desse comportamento também com suas filhas, demonstra a convicção nessa 

postura. Durante as reuniões do Projeto Parcerias, esta educadora costumava dizer que a família é 

um grande laboratório, onde se aprende na relação  com os filhos a lidar com situações que podem 

ser úteis no tratamento com os alunos. Sua fala verbalizada durante uma reunião do projeto em 

2001 (tema sexualidade), demonstra que a atitude de transferir a responsabilidade para os alunos 

pelos seus atos, faz parte de sua concepção de mundo: 

 

“Eu acho que sempre tem o antes. Para eles tomarem uma atitude, eles têm que estar 
habituados a tomar atitudes (...) Tem que deixar eles decidirem algumas coisas para eles 
treinarem (...) Ensinar a criança a dizer não, tem que ser desde pequeno”. Tânia 
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Durante as reuniões do projeto os professores, em geral, explicitavam que a autonomia nos 

alunos deveria ser trabalhada desde a infância. Fui, então, compreender como as professoras 

trabalham nesse sentido.  

 

Todas estimulam os alunos, mas não os pressionam a fazer a aula, a apresentar ou realizar 

trabalhos (quando valem pouco, alguns não querem fazer) individual ou em grupo. As educadoras 

destacam os ganhos com a dinâmica grupal, mas os alunos que desejam, podem trabalhar 

individualmente. Os jovens assumem suas escolhas sabendo que são avaliados por algumas delas 

e que deixam de ganhar com outras. As professoras explicitam sua forma de trabalhar e de avaliar, 

estabelecem acordos, procuram cumpri-los (os alunos cobram quando não o fazem) e exigem o 

cumprimento deles. A cobrança faz parte do processo, do comprometimento, pois essas atitudes 

não emergem espontaneamente. 

 

Uma das professoras olha o caderno dos alunos. Outra avalia se os estudantes trazem o livro 

didático para a aula e argumenta  que teve que tomar essa atitude porque a maioria dos jovens não 

estava trazendo o material, o que inviabilizava seu uso. Embora possam parecer atitudes não 

condizentes com o novo paradigma, na verdade, sabe-se que para os jovens, o imediato é o mais 

importante. Por isso mesmo, cabe à escola (e à família) a formação de hábitos e valores essenciais 

em sua vida, tais como: organização, responsabilidade e pontualidade, entre outros. A cobrança 

pura e simples não auxilia a desenvolver a responsabilidade. Mas sem orientação e cumprimento de 

acordos, dificilmente ocorre o crescimento. A negociação com os alunos e a flexibilidade na 

cobrança foi observada nas práticas docentes. Para Penteado (2002), a construção conjunta do 

processo educativo, na qual se inclui o estabelecimento de acordos com os alunos, a determinação 

das regras de convívio, compromete os jovens com sua educação, auxiliando-os a perceberem-se 

como co-produtores do processo (ao lado do professor).  

 

A professora de História acredita que a reformulação no seu relacionamento com os alunos foi 

o maior ganho que o Projeto Parcerias lhe proporcionou. A partir do estabelecimento de uma relação 

mais afetiva e próxima com os jovens, a educadora percebeu uma grande transformação em seu 

trabalho. Ela incentiva as construções e elaborações dos jovens. Valoriza, ouve, e considera suas 

preocupações, atendendo e/ou encaminhando as solicitações feitas por eles a quem possa resolver. 
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A professora desculpa-se com os estudantes quando precisa fazer atendimento simultâneo de 

turmas; permite que se levantem da cadeira durante a explicação (desde que não atrapalhem o 

andamento da aula).  As ações citadas, demonstram atitudes coerentes com uma postura 

comunicacional: respeito às necessidades de movimentação dos alunos e o entendimento de que 

não existe diferença hierárquica entre ela e eles. Mas ela sabe o seu lugar. Não age como se todos 

tivessem as mesmas responsabilidades. Realiza com dedicação e presteza as suas tarefas e cobra 

dos alunos o cumprimento de seus compromissos, embora com flexibilidade. A  fala da Beth, sobre 

isso mostra que: 

 

“Marco tal data. Mas aí te procuram: professora  é por tal motivo, posso trazer amanhã?  Tu 
tens que ter um pouquinho de jogo de cintura, porque se tu vai ser tão rígida. Eu sei que a vida 
é cheia de regras(...) Mas eu acho que aos poucos, para quem não tá acostumado, a gente 
pode conduzir.”  Beth 

 

 

 
A professora de Ciências é carinhosa e exigente e os alunos dela sabem disso. É exigente 

consigo mesma. Realiza seu trabalho de forma comprometida e extremamente cumpridora de 

prazos e acordos; respeita os alunos como hierarquicamente iguais. Para ela, se o professor faltar à 

aula tem de explicar aos alunos a razão de sua ausência, da mesma forma como cobra dos jovens 

quando não comparecem à escola. Ela exige atenção em aula e não permite agitação, excessiva, 

controlando o entra e sai da classe. Mas costuma deixar os minutos finais (ou iniciais caso 

solicitem), para os estudantes utilizarem como queiram: lendo um gibi, estudando para outra 

matéria, conversando, etc. Esse arranjo funciona bem. 

 

Exercer a autoridade na docência é fundamental para conduzir democraticamente as relações 

sociais dentro da sala de aula, promovendo a educação de cidadãos. A liberdade não pode impedir 

o respeito ao outro, nem o cumprimento das regras estabelecidas em comum acordo. Ensinar exige 

rigor, que poderia ser traduzido na visão de Freire (1996), como seriedade, transparência, 

diretividade, compromisso, ética, e não como intransigência, como às vezes o termo é interpretado. 

Rigorosidade não dispensa afetividade, carinho, ternura e responsabilidade para com os alunos, 

com seu bem estar e com sua inclusão e manutenção no meio escolar.  Um gesto carinhoso, a 

maneira de falar, uma palavra de compreensão podem determinar até mesmo a permanência de 

alguns alunos na escola.  
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É possível perceber que as relações com os alunos são enfocadas a partir de valores listados 

por Gutiérrez (2002) como pertencentes ao paradigma emergente, tais como: flexibilidade, 

horizontalidade (comunicação, paridade), matrístico (ênfase na harmonia, amor, ternura, intuição, 

confiança). A professora de Ciências traz ainda uma postura preocupada com a sustentabilidade do 

planeta. 

 

Observei em uma das aulas que a professora ao lançar desafios aos alunos reagia às 

respostas erradas da mesma forma como os adolescentes se tratam. Transcrevo o diálogo entre ela 

e o aluno:  

 

Professora - Não quero essa resposta. Tu não disseste nada, só enrolasse. Não, não, não, não.  
Aluno - Deixa eu terminar meu raciocínio.  
Professora - Não, já começasse errado. 

  

Interessei-me em saber se a professora gostava de trabalhar com essa faixa etária. Ela 

respondeu que tem preferência por essa idade, com os pequenos não tem paciência. Para entender 

sua atitude, perguntei na entrevista como ela entende que deveria lidar com os adolescentes, ao que 

ela respondeu: 

 

“Os adolescentes tem que levar na brincadeira. Tem que entrar na deles.”  

 

Talvez sua atitude tenha o objetivo de igualar-se aos adolescentes, de “entrar na deles”. Os 

alunos não pareciam constrangidos com sua forma de agir. Respondiam aos questionamentos e 

mostravam-se à vontade para se posicionar. Provavelmente os jovens não temiam a “resposta 

atravessada” da professora, aprendendo a lidar com seu jeito de ser. A professora já foi escolhida 

três vezes para ser paraninfa das oitavas séries. Inclusive será a paraninfa da presente turma,  e 

isso pode querer dizer alguma coisa. O convite é uma distinção e motivo de orgulho para a 

educadora, que se empenha ao máximo para ajudar a turma na movimentação pré-formatura 

(administra o dinheiro, auxilia na organização de passeios e reuniões comemorativas, oferecendo 

até mesmo seu apartamento para reuniões).  
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Provavelmente os alunos já a conheçam e saibam que esse jeito “seco” de falar é só uma 

capa para se proteger. Na entrevista ela me falou sobre sua dificuldade de adaptação à cidade de 

Pelotas quando aqui chegou para estudar (cursar o ensino superior), vinda de uma outra cidade do 

estado. Sua fala sobre o assunto traduz seu sentimento de isolamento: 

 

“Vim de uma cidade pequena. Lá todo mundo conhece todo mundo, todo mundo cumprimenta 
todo mundo, todo mundo fala com todo mundo, todo mundo visita todo mundo. Aqui não. Eu 
tenho colegas (da escola onde trabalha) que moram perto da minha casa, mas a gente não vai 
na casa uma da outra.” Liliane  

 
 

Esse depoimento demonstra o quanto ela precisou se fortalecer para suportar a diferença 

entre a vida na casa dos pais e os desafios implícitos à sua decisão de ser educadora.  

 

Um outro aspecto trabalhado por essa professora diz respeito ao erro. O erro é entendido por 

ela como uma situação natural de quem está se arriscando (tentando acertar). A educadora valoriza 

e estimula as tentativas dos alunos. Esclarece para os estudantes que errar não é feio, procurando 

conversar com os estudantes quando ridicularizam quem não acertou a resposta. Entretanto, a 

cultura da sociedade de consumo reforçou o entendimento de que o erro invalida a construção feita, 

e quem erra  é “burro”, como os alunos  dizem.  O comentário de um menino da turma 61com o 

colega mais próximo, após três respostas certas, por ele sussurradas, demonstra o quanto a nossa 

sociedade valoriza enormemente o acerto, o suposto sucesso: 

 

“Viu como eu sou inteligente, acertei três respostas. Eu só não gosto é de falar alto.” Aluno da 

turma 61 

 

Ele estava se convencendo de sua capacidade, o que demonstra que duvidava dela. A mídia é 

uma das responsáveis pela supervalorização dos vitoriosos. Embora hoje se fale bastante em 

aprender com os erros, o que se observa, normalmente, ao final da maioria das competições, sejam 

quais forem, é a procura dos vitoriosos para dar entrevistas (recompensados, na maioria das vezes, 

com a conquista de dinheiro, fama, bens materiais, etc.). O próprio material didático, muitas vezes, 

pode supervalorizar determinados estereótipos e impor um padrão de vida, de comportamento e de 

consumo, que necessite da priorização de objetivos, sem restrições ao percurso.  O professor ao 
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avaliar a aprendizagem somente no final do período e cristalizar o resultado em nota, também pode 

estar passando uma concepção de que os ganhos estão no produto e não no processo. 

 

Todos ao nos expormos estamos sujeitos à crítica. Para crescermos com a contribuição dos 

colegas precisamos aprender a aceitá-la, e isso é um aprendizado. Muitos de nossos alunos, a 

exemplo da maioria dos adultos, recebem a crítica como uma palavra depreciativa. Trabalhar a auto-

estima dos alunos melhora a auto-imagem. Os seres humanos, independentemente da idade, 

sentem-se fortalecidos quando  elogiados, valorizados. Acreditando em sua capacidade, o 

rendimento é muito maior. Achei interessante que essa situação ocorreu na aula da Beth, educadora 

que valoriza com grande ênfase os pequenos progressos dos jovens, vibrando constantemente com 

suas conquistas. Perguntei qual seu objetivo com essa atitude. 

 

Eu acho importante valorizar o que eles dizem. Beth 

 

Mas às vezes o medo de se expor é muito grande. Para tentar “voar”, os alunos precisam 

acreditar que suas “asas” irão sustentá-los. Por isso, alçam pequenos vôos, representados pelas 

respostas que só o colega do lado consegue ouvir. Gutiérrez (2002)29 apresenta que a nova 

sociedade, permeada pelas incertezas, não comporta respostas únicas e/ou prontas, mas muitas 

alternativas possíveis. Para que saibam lidar com essa realidade e se aventurem a buscar as 

respostas, tanto o professor quanto o aluno precisam acreditar no seu potencial.  

Um outro ponto questionado às professoras diz respeito ao trabalho em grupo. Duas docentes 

disseram que os estudantes têm dificuldades para trabalharem juntos. Cada aluno faz uma parte do 

trabalho e assim consideram ser uma produção coletiva. Essas docentes ao orientarem sobre os 

trabalhos em grupos propostos em suas disciplinas (como uma das avaliações do trimestre), 

explicitaram que esse não deveria ser realizado de forma fragmentada, como os alunos estavam 

organizando-se para fazer. Apesar dessa percepção, estas professoras não proporcionaram com 

maior freqüência esse tipo de metodologia. No período em que observei as aulas, ela só ocorreu em 

situação de avaliação, quando a ansiedade provocada pela preocupação com a nota, suplanta a 

expectativa de crescimento nas relações.  

 

                                                 
29 Curso realizado no período de 1º a 5 de julho de 2002 na FaE/UFPEL.  
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Dentre as atividades realizadas em grupo pelas professoras de Ciências, História e Língua 

Portuguesa,  no período por mim observado (abril a julho de 2002), podem ser destacadas: uma 

prova em duplas, um trabalho de produção de texto (imagético) em duplas ou trios (conforme a 

opção dos alunos), uma pesquisa que proporcionou trocas durante a elaboração e na apresentação 

aos colegas. Nessa última atividade, a professora questionou os apresentadores e estimulou a 

interação entre os estudantes, procurando promover a participação de toda a turma. As atividades 

citadas fizeram parte da avaliação dos alunos.  

 

Observei que os jovens ficam mais agitados e difíceis de controlar quando trabalham em 

grupos. As crianças e os adolescentes, por não estarem acostumados com essa forma de trabalho, 

muitas vezes,  dispersam-se do assunto e demoram (ou mesmo, nem chegam) a concluir as 

atividades no tempo previsto. Talvez esse seja um dos motivos pelo qual essa metodologia de 

trabalho foi utilizada pelas docentes somente na avaliação, quando eles têm de ser objetivos. 

Analisando o coletivo docente, percebe-se que o trabalho em grupo demora mais para se concretizar 

e é necessário negociar para chegar a uma produção coletiva. Mas esse é exatamente o objetivo, 

crescer na alteridade, enxergar a visão do “outro”, aprender a respeitar, se impor, reformular 

conceitos e agregar outros (Gutiérrez, Penteado e Porto).  

 

Na Educação Física, a exigência do trabalho conjunto é constante, devido às características 

específicas da disciplina. A professora enfatiza que esta é uma de suas maiores preocupações. Na 

turma por mim observada, os alunos estavam com dificuldades para se organizar, o que levou a 

educadora a tomar atitudes com o objetivo de promover o crescimento e a interação do grupo, 

procurando vencer o problema, tais como: sentar com o grupo para conversar (eles não gostam de 

perder as aulas práticas dessa disciplina) e a explicitação de que se dessa forma a situação não se 

alterasse, teria que tomar outras atitudes para que chegassem a um acordo. A partir da aula 

seguinte, pode-se constatar progressos indicando a superação de algumas dificuldades antes 

observadas.  

 

Gutiérrez (1994) apresenta que a “escola está organizada para isolar os estudantes, de 

maneira que não trabalhem entre si mas apenas com o docente. (...) A proposta alternativa 
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considera o grupo como um espaço privilegiado para a interaprendizagem, entendido como 

recriação e produção de conhecimentos” (p.42).  

 

Gostaria de poder acreditar que uma escola sem a rotina de os alunos sentarem-se sempre no 

mesmo lugar, ao lado das mesmas pessoas, poderia facilmente ser alterada para a disposição em 

duplas, em círculo, em trios, em quádruplos, com a certeza de que o benefício trazido por essa 

simples alteração poderia ser facilmente comprovado. Essa atitude poderia corroborar para deflagrar 

o rompimento inicial de alunos e professores com o hábitus físico da estrutura escolar rígida e 

unilateral (professor transmitindo o conhecimento para os alunos), favorecendo o intercâmbio entre 

os estudantes e uma maior interação com o professor. Alterar a disposição dos assentos poderia 

colaborar em parte para a idéia de que a aprendizagem é processo e, assim como a vida, depende 

de estarmos em contato com o outro, em busca do crescimento. Intensificar a reflexão sobre os 

benefícios do trabalho integrado, pode levar os educadores a superarem as limitações observadas 

na estrutura da maioria das escolas e no modelo de ensino tradicional (paradigma dominante), em 

relação a interaprendizagem.  

 

Na aula da professora de História, uma atividade que tive a oportunidade de presenciar deu-

me uma demonstração de como educar os estudantes para o exercício responsável  da coletividade. 

Essa situação ocorreu durante o preenchimento, pela turma, da ficha de avaliação para o conselho 

de classe, realizada em parceria professora-alunos. Para mim foi um grande aprendizado, 

aproveitado como um momento rico para o crescimento do grupo (professora e alunos). A 

educadora, que é a conselheira30 da turma, soube conduzir adequadamente a reflexão, 

questionando os alunos, solicitando esclarecimentos, levando-os a pensar sobre suas reais 

condições, qualidades e dificuldades, e também ouvindo e valorizando suas necessidades.  

 

A análise foi feita no quadro de giz. Esta forma, pareceu ter facilitado a construção coletiva da 

turma, pois permitiu visualizar e reformular as colocações dos alunos, até alcançar o que realmente 

o grupo pretendia dizer. Os estudantes, com o auxílio da professora, refletiram sobre os pontos 

positivos e negativos da turma, sugestões de atividades e atitudes para melhorar o andamento das 

aulas, reclamações, reivindicações e elogios que gostariam de fazer aos professores e à direção. 

                                                 
30 Nome dado ao professor escolhido pelos alunos para agir como um mediador entre eles, entre eles e a direção, 
procurado para resolver diferentes problemas. 
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Uma aluna registrou na ficha a construção do grupo, conduzida pela professora. Ouvindo o 

posicionamento dos alunos, elucidando sua posição com clareza, sem pressa, nem precipitação, 

essa professora deu uma aula de respeito aos jovens. O estímulo à participação reflexiva e a 

postura séria, ética e amorosa da educadora no trato dos assuntos, tornaram esse processo um 

instrumento para desenvolver a participação cidadã dos alunos no contexto escolar, podendo auxiliar 

para que os jovens acreditem em sua capacidade de interferir nos contextos em que vivem.  

 

A situação foi aproveitada para fazerem uma auto-avaliação e uma avaliação crítica dos 

professores e da escola como um todo, sem melindres ou constrangimentos. Mas, também, sem 

agressividade. Dessa forma, foram possibilitados: o crescimento do grupo e a melhor compreensão 

do processo de ensino-aprendizagem em seus diversos comprometimentos, tanto da parte dos 

alunos como dos professores. Percebi que a educadora procurou ser ética quando os alunos faziam 

críticas aos outros professores, buscando esclarecer suas posições, sem tomar partido nem dos 

colegas, nem dos alunos. Quando os jovens se desviavam para analisar situações alheias à sua 

turma e/ou que não estivessem a ela relacionadas, procurou ser objetiva, retomando o objetivo da 

avaliação. 

 

Na concepção de Penteado (2002) para aprender a ser cidadão “ é preciso aprender a atuar 

no coletivo e em coletividade; é preciso aprender a correspondência entre a atuação individual e a 

atuação coletiva, seja esta de natureza civil, empresarial, privada ou pública” (p.36). As ações 

relatadas demonstram atingir esse propósito, ao contribuírem na formação de uma postura voltada 

para a colaboração a partir do reconhecimento de si e do outro (colegas e comunidade escolar), 

permitindo aos jovens a percepção de seu compromisso com a comunidade.  

 

Em geral, observei que as docentes destacaram vários itens que evidenciam a valorização do 

projeto como um coletivo de apoio ao seu fazer pedagógico em direção à mudança e à inovação. 

Elas reconhecem que, em seu processo de formação, ensinam e aprendem com os colegas, 

demonstrando terem alcançado um importante aspecto levantado por Nóvoa (1992), quando aponta 

que a formação contínua deve valorizar a formação mútua (do professor e do aluno). As relações 

são vistas como suporte e desafio que necessitam do esforço pessoal dos professores para ser 

vencido. O coletivo docente parece melhor estruturado do que o coletivo discente que ainda precisa 
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avançar, principalmente, para uma troca mais efetiva entre os alunos. É possível perceber, um 

progresso para o novo paradigma através da reconfiguração das relações de poder entre-pares e 

com os alunos (Santos, 1989).   

 
 

   

4.3.3 A valorização das necessidades, dos saberes e das experiências  

 
No Projeto Parcerias, a consideração aos saberes dos professores, visa auxiliá-los na 

construção e apropriação de conhecimentos. Sem negar a relevância do conhecimento científico, a 

proposta de formação contínua, procura estabelecer a relação desse com a vida cotidiana. Das 

experiências dos professores e do cotidiano escolar são extraídos, também, os temas do interesse 

dos participantes do processo, direcionando assim, os rumos do trabalho na escola (Porto, 2000).  

As necessidades individuais de cada professor, decorrentes da experiência de vida, são 

consideradas. A coordenadora do projeto procura ser dinâmica, conduzindo o grupo para o respeito 

às diferenças individuais, e à constante reconstrução do processo identitário.  

 

Em coerência com essa proposta, a metodologia utilizada no projeto não é nunca definida de 

antemão. Ela é construída junto com os professores, a partir dos dados levantados nas relações 

estabelecidas entre o pesquisador (coordenadora) e os sujeitos pesquisados, e de ambos com os 

meios de comunicação. Estrutura-se em uma proposta centralizada na aprendizagem docente (auto-

aprendizagem e interaprendizagem) e não unicamente na transmissão de conhecimentos. 

Criatividade, risco, crítica, imaginação, intuição são aspectos valorizados, que contribuem que os 

educadores se percebam como sujeitos autônomos, que analisam, rompem, impõem-se e, nesse 

complexo contexto sócio-institucional que é a escola, sintam-se capazes de transformar suas ações 

e a realidade em que vivem. 

A abordagem de trabalho (atividades diferenciadas e prazerosas) envolve e motiva os 

professores a participarem ativamente de sua formação, procurando estabelecer relações que 

superem o individualismo e promovam a valorização dos professores e de suas experiências 

(pessoais e profissionais), levando ao resgate da auto-estima e da expressividade de professores e 

alunos, objetivando que esses se sintam inseridos no grupo (Porto, 2001).  
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Priorizando as necessidades, saberes e experiências do grupo, os professores planejaram 

atividades relativas à organização e estruturação do trabalho escolar, enfocaram problemas 

enfrentados pelo grupo no exercício da docência (relações com os alunos, disciplinas, sexualidade, 

etc.), estruturaram projetos de ensino em parceria (entre os professores da escola, entre eles e a 

universidade). As estratégias de enfrentamento-contribuição surgiram dos alunos, dos docentes e da 

própria comunidade escolar. Partir da realidade e a ela retornar, evidencia um movimento cíclico que 

fortalece os professores/sujeitos no processo de sua formação e no seu cotidiano. 

     

O objetivo é que os professores, a partir das reflexões realizadas e de suas experiências com 

a formação coletiva,  percebam os ganhos (discentes e docentes), com a valorização das 

necessidades, saberes e experiências também dos jovens, seus alunos.   

 

Para analisar esse aspecto busquei conhecer se as professoras priorizavam o conteúdo ou 

valorizavam os interesses e saberes discentes. Investiguei também se elas tiveram a oportunidade 

de trabalhar em sala de aula no ano de 2001 os temas sexualidade e violência, solicitados pelos 

alunos, discutido e preparado projeto através de oficinas.  

 

A professora de CIências não concretizou o projeto conjunto sobre violência com seus alunos. 

Segundo ela os projetos foram organizados com pouca discussão (aspectos já analisados no item 

anterior). e ficaram para ser realizados no final do bimestre, quando havia acúmulo de atividades. O 

tema sexualidade foi trabalhado mais nas turmas de sétima série, por demonstrarem maior 

curiosidade. A professora relatou que não fez trabalhos específicos nas outras turmas, mas, quando 

surgiu o assunto, foi conversado naturalmente. Procurava conversar sobre a importância de se 

conhecerem bem, de valorizarem o corpo, e de se preservarem. Mas, reconhece que ainda têm 

dificuldades de fazer atividades mais práticas, que aprendeu nos cursos e discussões  que fez sobre 

o assunto, justificando-o por insegurança em relação ao que realmente foi apreendido.  

 

A professora de Português realizou trabalhos sobre as duas temáticas. Efetivou o projeto 

conjunto sobre a violência. A sexualidade foi abordada por exemplo, através de um texto onde a 

provocação era: Só um homem sabe o que é ... Só uma mulher sabe o que é (meninas relatam 

experiências essencialmente femininas e vice-versa), possibilitando tratar questões de gênero, 
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auxiliando os jovens a perceberem e respeitarem as características do sexo oposto. Foi promovido, 

também, um debate em aula, sugerido a partir de um outro texto sobre a gravidez na adolescência31.                                 

 

Na disciplina Educação Física, a violência foi abordada através da realização do projeto 

conjunto. A sexualidade, segundo a professora foi trabalhada quando surgiu alguma situação em 

sala de aula. Nessas ocasiões ela parava e conversava, porque acredita que os alunos precisam ver 

esse tema com naturalidade, reconhecendo a necessária responsabilidade. Falou-me a professora, 

que tem dificuldades de pensar atividades direcionadas a trabalhar a sexualidade na sua disciplina. 

No entanto, a professora de Educação Física relatou-me uma situação ocorrida em sala de aula 

onde os meninos (alunos) tentaram impor-se e adquirir privilégios em relação às meninas (alunas), 

argumentando que “lugar de mulher é em casa”. Segundo eles, as alunas não teriam direito ao uso 

da quadra de esportes, que em sua concepção era um direito único e exclusivo dos homens. Ao não 

permitir esse tipo de atitude e efetuar uma ação para que as meninas pudessem usufruir desse 

espaço, tanto quanto eles, a professora trabalhou os temas sexualidade e violência em sua 

disciplina. Percebemos (ela e eu) esse seu trabalho, durante a entrevista.  

 

Nós duas ficamos contentes em observar que muitas vezes a alteração de nossas práticas 

está ocorrendo, gradualmente. A melhoria da qualidade do trabalho dela, e de outros professores, é 

visível e a análise das práticas docentes pode ampliar o conhecimento sobre isso. Os professores, 

muitas vezes, não percebem que estão trabalhando de maneira inovadora, porque não param para 

analisar suas aulas a não ser nas reuniões do projeto, o que reitera ainda mais a importância deles 

desfrutarem de um momento coletivo direcionado para a reflexão sobre o trabalho. 

 

A professora de História falou que aborda o tema sexualidade quando surge o assunto em 

sala de aula. Trata-o com naturalidade e procura passar alguma orientação para os alunos. O 

trabalho conjunto sobre violência elaborado por seu grupo foi concretizado. Mas a professora 

apresentou seu entendimento de que mais importante do que abordar a violência através de 

projetos, é incorporar esses assuntos de forma didática ao conteúdo da disciplina, sem discursos, 

buscando uma análise da situação a partir da contextualização histórica, trazendo significação para 

os alunos. Sua fala sobre isso mostra que  

                                                 
31 Estas atividades e os dois textos surgiram a partir das discussões nas reuniões do projeto e dos textos trazidos pela 
coordenadora. 
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“Sempre acabo discutindo coisas que acontecem na TV, coisas do Afeganistão eu comento. 
Eles acham coisas absurdas mas mesmo assim, até entre eles são tão agressivos. Por isso que 
eu acho que transmitir um certo afeto e atenção para eles ... Porque se tu chegares gritando...” 
Beth 

 
 

A docente trouxe um aspecto muito importante. Quando o professor trata os alunos com 

respeito está contribuindo para a reversão da violência. Concordo plenamente com a professora. 

Seus alunos também, e isso observei na relação que ambos mantém. 

 

No Projeto Parcerias, no qual organizei as oficinas sobre sexualidade, mediante a orientação 

mais recente de como tratar o assunto com os alunos, sob a visão de autores tais como: Vitiello 

(1997), Picazzio (1998), Suplicy (1988),  entre outros. Estes estudiosos apontam que a transmissão 

de informações não tem contribuído para uma atitude mais responsável em relação à sexualidade e 

orientam a adoção de metodologias participativas, onde os jovens possam refletir sobre o assunto e 

formular e/ou reformular conceitos. 

 

 Durante as oficinas os professores construíram propostas que poderiam ser utilizadas no seu 

cotidiano, as quais adotaram a perspectiva participativa e a maioria promovia a discussão em 

pequenos grupos e após ampliava-se para o grande grupo, o que me surpreendeu positivamente. 

Mas, quando questionei como tratavam o assunto, duas professoras disseram que quando surge 

orientam os alunos, passando informações. Conversei com as professoras, procurando aproveitar a 

ocorrência dessa situação para refletirmos um pouco sobre a nossa prática (minha e delas), nas 

oficinas e em sala de aula. 

 

As participantes da pesquisa demonstraram ter dificuldade de trabalhar esses temas de forma 

integrada com o conteúdo da disciplina (ou de perceber isso, mesmo quando já estão trabalhando), 

o que as afasta ainda mais do suposto currículo da escola. Hoje o currículo recebe o nome de 

Parâmetros Curriculares Nacionais, aqui no Brasil, apontando que ele é um parâmetro e não uma 

amarra, mas não foi sempre assim. Na verdade, selecionar o conteúdo a ser priorizado, de acordo 

com a região do país, como é a proposta dos PCNs, é uma situação nova, que os professores estão 

aprendendo a fazer. Há necessidade de alguns critérios claros para essa seleção, além de 
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conhecimento dos conteúdos dos anos subseqüentes para que essa decisão não afete a vida dos 

alunos ou dos colegas professores, que mais tarde cobram a atitude tomada.  

 

Em algumas áreas, a conexão entre os conteídos e temas culturais  é mais fácil. Português, 

por exemplo, acolhe qualquer assunto, como a própria professora disse. Ciências, História e 

Educação Física já não é tão simples. Por outro lado, analisando uma observação da Tânia de que 

tinha mais facilidade de perceber possibilidades de inovar nas aulas e disciplinas dos colegas, 

constatei que o mesmo acontece comigo. Parece que na disciplina que lecionamos há uma 

solidificação maior dos processos de ensino-aprendizagem que nos impedem de ver outras 

possibilidades com mais facilidade. Nisso, novamente, a formação coletiva pode contribuir, pois as 

alternativas encontradas pelo outro para a sua e para a nossa prática, podem abrir os nossos 

horizontes e auxiliar na arrancada inicial. 

 

Observei, com estas professoras que a necessidade de vencer todo o conteúdo programático 

ainda é muito forte na escola (e em suas práticas), sobretudo as que desenvolvem disciplinas 

teóricas que tem um conteúdo rigidamente definido. Embora as participantes desse estudo tenham 

dito que procuram dar toda a matéria, por que receiam que algo faça falta aos alunos no futuro, 

observei que buscam aproximar o conteúdo da realidade deles, dar mais ênfase ao que consideram 

mais útil para suas vidas, passando de forma mais superficial pelo que consideram que não vai 

acrescentar.  

 

Construir o processo de ensino aprendizagem de acordo com as necessidades dos jovens é 

uma proposta do paradigma emergente (Gutiérrez, 2000). Para fundamentar essa ação postula-se a 

utilização de instrumentos investigativos que auxiliem a alcançar esse conhecimento. Achei 

importante saber se as docentes utilizam algumas estratégias para conhecer os interesses e as 

necessidades dos estudantes.  

 

Duas educadoras são mais abertas a acolher os assuntos que surgem espontaneamente no 

cotidiano. As outras duas parecem ter dificuldade em afastar-se do planejado. As professoras que 

procuram não se afastar do planejamento, são as que utilizam instrumentos para conhecer as 

necessidades e os interesses dos alunos. As docentes que não adotam estratégias de conhecimento 
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dos interesses dos alunos, são as que se mostraram mais abertas ao diálogo e receptivas ao 

imprevisto, tendo facilidade de atingir seus objetivos dessa maneira, ou de retomar o conteúdo 

posteriormente.  A adoção desse tipo de estratégia exploratória é destacada por Penteado (2002) 

como essencial ao processo de ensino numa perspectiva comunicacional. O levantamento possibilita 

ter um certo domínio e planejamento (preparação) do conteúdo que o professor irá abordar.  

 

A professora de Ciências, no início do ano de 2001, organizou um questionário onde pediu 

sugestões aos alunos, sobre o que gostariam de desenvolver ao longo do período letivo. Ela 

levantou que os estudantes da turma observada solicitaram maior quantidade de trabalhos em 

grupo, entre outros pedidos.. No período em que estive presente na escola, os estudantes 

realizaram e apresentaram aos colegas trabalhos de pesquisa em grupos (alguns alunos fizeram 

individualmente) cujo tema era: doenças causadas por vírus e por bactérias, que ocuparam três 

aulas para sua apresentação e foram motivados pela solicitação deles. 

 

A professora de Língua Portuguesa, em outros anos, já adotou o questionário com o mesmo 

fim, relatando-me a organização de diversas atividades embasada nesse levantamento. No ano de 

2002, procurando conhecer os interesses dos alunos, propôs uma redação onde os alunos deveriam 

responder as seguintes questões: quem sou, idade, nome, filme, assunto que gosto, tipo de música, 

etc. A intenção deste trabalho era definir os temas e conteúdos a serem trabalhados durante o ano. 

Porém, poucas atividades até onde observei (mês de julho), contemplaram as expectativas dos 

alunos. Percebi que os estudantes sentem-se valorizados com a atitude de serem ouvidos e isso 

melhora a relação com os professores, que ao menos procuram saber suas necessidades e 

interesses.  

 

A Tânia e a Beth lidam bem com o improviso. Ao assistir suas aulas constatei sua “presença 

de espírito”, para deixar a aula se conduzir. A Tânia disse que cria e experimenta alternativas para 

os desafios surgidos. Se não alcança os objetivos, reformula suas estratégias com base na análise 

do ocorrido. A educadora disse-me que inventa (inova) e que  às vezes não dá certo. Perguntei o 

que ela fazia quando as atividades não se realizavam de acordo com o esperado.  Sua resposta foi:  

 

“ Claro eu fico frustrada, mas eu fico pensando porque que não deu certo.(...) Mas aí no outro 
dia eu penso: eu tenho que fazer diferente porque aí tem que dar certo a aula.” Tânia  
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Busquei então investigar quais os procedimentos utilizados pelas professoras quando os 

alunos demonstram não haver entendido o conteúdo. Nas aulas observadas, nenhuma delas ignorou 

quando apenas um aluno não compreendeu o conteúdo. Em todas as ocasiões pararam a aula para 

explicar novamente, de outra maneira. As educadoras reformulam estratégias de ação indo ao 

encontro da melhoria do processo de ensino-aprendizagem, com base em sua experiência e na 

observação. A correção dos exercícios também foi usada para diagnosticar se houve aprendizagem. 

Ao utilizar os exercícios com este fim, as professoras utilizam-se da avaliação como processo. O que 

ainda limita esse procedimento é o fato de elas não analisarem detidamente o produto. A 

observação e os exercícios são utilizados pelas professoras para perceber quando os alunos não 

compreenderam o conteúdo, dizendo identificar até pela expressão facial do aluno quando isso 

ocorre.  

 

Trabalhar o inesperado inclui, também abordar problemas, ou poderia dizer, oportunidades de 

aprendizagem quanto a relacionamento, disciplina, dificuldade de organização da turma, no 

momento em que surgem, ampliando assim as condições para que a intervenção docente leve os 

alunos a refletirem sobre o assunto e a mudarem o comportamento em determinados casos e/ou 

reverem conceitos. De maneira geral, as participantes desse estudo conversaram de maneira 

tranqüila e firme  com os alunos no momento da ocorrência, procurando elucidar o que estava 

acontecendo e buscando favorecer o crescimento do grupo. Em outros momentos, deixaram para 

conversar quando os ânimos deles estivessem mais calmos.  

 

 

 

Na aula da Flávia ocorreu um episódio marcante no período em que eu estava na escola. Em 

uma das últimas aulas que observei (ocorrida em 20/06/2002), os alunos da turma 63 haviam 

adotado um cachorrinho que andava perambulando pela escola. Colocaram o animal dentro de uma 

mochila,  para, na saída, levarem-no para casa. Os jovens acharam que se o cachorro ficasse 

quieto, talvez a professora nem percebesse sua presença, e assim, não correriam, o risco de ter de 

se desfazer dele. Mas o bichinho não colaborou com o plano, emitindo sons que os alunos passaram 

a fingir serem de sua autoria. A educadora achou estranho aquele comportamento e perguntou o 
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que estava acontecendo. Esperou firme e pacientemente a resposta. Eles acabaram contando o 

ocorrido. A educadora permitiu que o animal ficasse na sala, desde que ele se comportasse e não 

atrapalhasse o andamento da aula. A condução da situação pela professora aproximou os alunos 

dela. Todos ficaram aliviados com a atitude por ela tomada. 

 

A Beth também se mostrou tranqüila nessas ocasiões. Quando a turma está muito tumultuada, 

aproxima-se dos estudantes com uma expressão de cumplicidade e conversa com eles. Não 

costuma gritar nem falar mais alto, espera com firmeza que eles a escutem, o que acontece 

rapidamente. Há um bom entendimento entre a professora e os alunos.  

 

Na turma da Tânia, num dia observado, os alunos estavam com problemas de disciplina, tais 

como: falta de respeito com os colegas, gritos desnecessários, dificuldade de concentrarem-se para 

ouvir a professora e pouca capacidade de organização. Nesse dia a professora realizou uma 

brincadeira conhecida em nossa região como “forca”32.  

 

A palavra desvendada foi “livre”. Pensei que a escolha da professora havia sido intencional e 

percebi a oportunidade de ela conversar com os estudantes sobre a liberdade, que eles não 

estavam sabendo usar. Isso não ocorreu. Minha presença na sala, no primeiro dia de observação, o 

grande número de alunos (sala lotada), com faixa etária variando entre os 11 e os 17 anos, são 

motivos suficientes para ocasionar o comportamento que eu classifiquei como “exibicionista” dos 

alunos e dificultar uma atitude mais refletida da professora. O ocorrido ocasionou uma conversa da 

docente com os alunos na aula seguinte. 

 

Quando concluímos a investigação, diante da postura aberta da professora, comentei  sobre 

esse episódio. A professora gostou da observação e agradeceu, dizendo que iria pensar nisso 

quando fizesse novamente o jogo, trabalhando o que estivesse sendo necessário de acordo com 

suas turmas, comentou também, que valoriza essa contribuição de alguém que está de fora. A 

                                                 
32 Nesse jogo, um coordenador (a professora nesse caso) imagina uma palavra incógnita que deverá ser desvendada 
pelos participantes da brincadeira. O número de letras da palavra é definido por traços e os jogadores (equipes, o jogo 
foi adaptado) deverão adivinhar as letras nela contidas. Quando acreditam imaginar qual é a palavra podem arriscar. 
Cada letra errada gera uma punição - colocação (representada) de uma parte do corpo na forca. Normalmente num 
grupo grande, alguém descobre qual é a palavra pensada antes de ocorrer a “morte na forca” e recebe um ponto para o 
seu grupo.  
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atitude da educadora demonstra abertura a críticas e capacidade de aprender com os erros. Citei 

essa situação, onde não houve o aproveitamento do ocorrido, porque essa é a exceção no trabalho 

da educadora. Outras atitudes tomadas por ela em sala de aula demonstraram sua receptividade ao 

trabalho de acordo com o momento e também a disponibilidade para ouvir os alunos e conhecer 

seus interesses, alterando se necessário a programação das aulas. 

 

Em relação à si própria e ao seu trabalho, a professora considera que o erro é um estágio em 

direção à aprendizagem, lidando com ele de forma construtiva.  A postura aberta por ela 

demonstrada não é muito comum. O medo de se expor e de que as atividades elaboradas não dêem 

certo, é, talvez, um dos fatores que impedem muitos professores de buscarem alternativas 

metodológicas diferentes. O receio de que os alunos não os respeitem, pela aparente falta de 

domínio do conteúdo e/ou da situação, pode amarrar as práticas docentes às situações já 

conhecidas. A auto-imagem positiva e a auto-estima elevada fortalecem os docentes, para que, ao 

buscarem a inovação e não alcançarem o resultado esperado, não desistam nas primeiras 

tentativas. Ter clareza de sua capacidade é relevante nessa situação.   

 

Em uma outra situação, em que a docente trabalhava um desporto individual (salto em 

distância) ela aproveitou a oportunidade para trabalhar valores. Os alunos procuravam atrapalhar o 

salto dos colegas para que não os ultrapassassem na marca conseguida. A intervenção da 

professora não só  alertou sobre o perigo dessa ação, como orientou sobre a importância de 

procurarmos superar aos nossos limites e não os dos outros. Sobretudo, quando isso implica em 

sermos desonestos.  A busca de superação de si mesmos, dentro de limites saudáveis, é importante 

para que os alunos acreditem em seu potencial (conceitos por ela tratados junto aos alunos). 

 

O fato de ela, normalmente ser observadora e não ter percebido a oportunidade de trabalhar o 

tema liberdade (na outra situação relatada), destaca a importância de nós, pesquisadores,tomarmos 

o cuidado de não rotular as pessoas (boa ou má professora). Essa atitude pode levar-nos a deixar 

de trabalhar determinados pontos da formação (docente ou discente), por acreditarmos que os 

formandos já dominam essas habilidades. Outro aspecto importante que destaco é o necessário 

distanciamento para reflexão sobre questões relativas ao fazer pedagógico, que quando estamos 

imersos no cotidiano não conseguimos perceber (Alarcão, 1996).  
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Reconhecendo a necessidade dos jovens, de relacionamento, de sair da rotina da sala de aula 

e de aprender de forma mais significativa, espontaneamente, durante as entrevistas, as educadoras 

destacaram seu empenhamento em oportunizar aos alunos, passeios a lugares como: ao cinema, ao 

museu oceanográfico em Rio Grande, à praia do Cassino, à São José do Norte, ao Museu da PUC33 

em Porto Alegre, etc. As educadoras estão procurando contornar a questão financeira, pois os 

alunos têm dificuldades de pagar a passagem e ingressos, no caso dos passeios em que a entrada 

é paga. A professora de História e a de Ciências estão organizando uma rifa, cujo ganho será para a 

pequena viajem. A professora de Português, conselheira das oitavas séries, vem tentando auxiliar os 

alunos a se organizarem para angariar fundos e decidirem para onde irão ao final do ano, 

comemorando a vitória em mais uma etapa em suas vidas, a conclusão do ensino fundamental. 

 

Essa situação é um indício de que as educadoras agregam elementos de uma postura 

comunicacional, ao procurarem viabilizar atividades que levem os alunos ao encontro com o mundo 

lá fora, com enfoque pedagógico/recreativo (Gutiérrez, Penteado e Porto). 

 

Procurando compreender se as professoras priorizam o conhecimento científico como verdade 

absoluta e incontestável ou valorizam os saberes que os jovens possuem, analisei a forma como 

introduzem um conteúdo novo. Observei que três das educadoras participantes do estudo, partem 

do conhecimento científico para desenvolver o processo de ensino aprendizagem. A professora de 

Educação Física disse-me que nesse ano teve uma experiência positiva, com uma turma na outra 

escola onde trabalha, que a estimulou a introduzir os conteúdos novos a partir da análise prática do 

que os alunos conhecem sobre o assunto. Essa avaliação a auxiliou a determinar as estratégias que 

iria utilizar para desenvolver o desporto.  Nos desportos individuais esse procedimento já era dotado 

pela educadora e pôde ser constatado em sua prática. 

 

Durante o desenvolvimento do conteúdo o estabelecimento de relações entre  o conteúdo 

disciplinar e a vida cotidiana dos alunos (ou dos pais) foi bastante observado nas práticas dessas 

docentes. Em uma aula sobre “idade média”, a professora de História associou as muralhas dos 

                                                 
33 O Museu da Pontifície Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC/RS Universidade localizada em Porto Alegre 
– RS é uma proposta educacional participativa e comunicativa, que abrange várias áreas do conhecimento. O conteúdo 
é apresentado de forma  prática e sedutora e os jovens podem interagir constantemente. É um museu repleto de mídias. 
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burgos às grades e muros que usamos para ter segurança (havia uma foto ilustrativa no livro). 

Comparou as cidades da época e seu crescimento vertical aos edifícios de hoje, destacando que por 

situações distintas, ambos eram/são impossibilitados de crescer horizontalmente. Aproveitou para 

chamar a atenção dos jovens para o reduzido número de casarões antigos no centro da cidade de 

Pelotas (considerados patrimônio histórico nacional). Associou os Burgos e sua organização aos 

camelôs, que os alunos conhecem. Falou nas tochas utilizadas como forma de iluminação na idade 

média e comparou com as velas que algumas pessoas usam, alertando para os cuidados que se 

deve ter com esse material para não causar incêndios. 

 

Uma outra situação observada mostrou que quando o assunto é de domínio comum, as 

professoras introduziam o conteúdo perguntando se os alunos já tinham ouvido falar a respeito. 

Segundo disseram “puxam” pela participação dos jovens, até porque não acontece 

espontaneamente. Como definiu tão claramente a Flávia “Tem que ir ligando, dando dicas”. Esse 

procedimento foi observado também na professora de História. 

 

As relações entre o conhecimento científico, as experiências e saberes dos alunos não é, 

muitas vezes, percebido por eles, e é isso que as professoras estão auxiliando a fazer, estabelecer 

pontes de relação. Gutiérrez (op.cit.), Morin (op. cit.) e Santos (op. cit.), apontam essa ação, como 

um aspecto relevante em direção ao novo paradigma. Seguindo os princípios da Pedagogia da 

Comunicação essa atitude possibilita romper com a visão do conhecimento científico como algo 

distante da realidade, como acontecia no paradigma dominante, onde o conhecimento assumia uma 

roupagem mais complexa e difícil de ser compreendida e apreendida pelos alunos, restando a eles, 

somente “decorar”. 

 

A professora de Ciências aproveita  o assunto que está desenvolvendo com os alunos para 

orientá-los em relação aos vários temas do cotidiano, tais como: a coleta seletiva de lixo, a validade 

dos enlatados, a limpeza dos alimentos, a necessidade de comer bem (frutas, verduras, feijão arroz, 

etc) e dormir o tempo necessário para o organismo repor as energias. Observei ela destacar a 

importância de conhecer o próprio corpo e observá-lo para, ao perceber alguma alteração 

significativa, procurar recurso médico. Observei ela motivar a participação dos alunos e familiares 

para campanhas de vacinação, orientar sobre a importância das pessoas seguirem a determinação 
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médica em relação ao uso dos medicamentos (explicou porque não se pode parar de tomar 

antibióticos, antes do número de dias recomendado), entre outros exemplos. As orientações são de 

grande relevância, sobretudo, se considerarmos que essas crianças podem ser o veículo para que 

os pais recebam informações sobre saúde, a qual, muitas vezes, não têm acesso. A atitude/postura 

adotada pela professora evidencia o seu compromisso com os alunos com a melhoria de sua 

qualidade de vida e de seus familiares.  

 

Em Português, a professora introduziu um conteúdo novo a partir do livro didático, através de 

leitura de textos como é a dinâmica da coleção adotada. Após a leitura dos textos (eram dois sobre o 

mesmo assunto) as autoras propuseram a reflexão sobre o tema e sobre a forma textual. O 

conhecimento trazido pelo livro visou orientar sobre a construção de textos opinativos e foi utilizado 

como gerador e provocador da reflexão e discussão procedida pela turma.  

 

A professora de História iniciou um novo conteúdo com leitura de um texto do livro didático, 

resenha e pesquisa. Sua metodologia instigou à curiosidade, promoveu a reflexão e a produção dos 

alunos a partir do conhecimento científico, estabelecendo uma relação dialógica entre os jovens e o 

conhecimento científico. A educadora relaciona os conteúdos com a vida cotidiana dos alunos e com 

a programação televisiva que faz parte de sua vivência, procurando levar os estudantes a 

estabelecerem relações e/ou conexões de forma crítica.  

 

Embora não seja meu objetivo de pesquisa, trago para análise a observação sobre a 

avaliação. A professora de História utiliza provas objetivas, entretanto, solicita que os alunos 

justifiquem as respostas, o que exige conhecimento do conteúdo, raciocínio, e argumentação. A 

correção das provas, nas duas vezes em que assisti, foi feita pelos alunos com a professora e 

aconteceu de maneira dialogada. Houve debate  sobre as respostas com os alunos, considerando 

corretas diferentes alternativas, em sua maioria redigidas com as palavras dos estudantes. Essa 

ação evidencia a superação da avaliação seguindo o paradigma dominante de ensino onde, muitas 

vezes, observamos a validação de uma única alternativa, transmitida pelo livro ou pelo caderno. O 

fato de os alunos responderem com suas próprias palavras, demonstra que eles não se preocupam 

em decorar o conteúdo. Quando os alunos diziam que a resposta dada pelo colega estava errada a 

professora questionava porque, fazendo-os pensarem sobre o assunto e promovendo, assim, mais 
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uma oportunidade de aprendizado. De acordo com Penteado (2002), o tempo aparentemente gasto 

com a correção feita junto com os alunos, é um tempo ganho.  

 

A valorização das necessidades, dos saberes e das experiências docentes (posturas 

trabalhadas no Projeto Parcerias) parece estar repercutindo em parte nas relações pedagógicas com 

os alunos. A procura de valorizar as necessidades, os saberes e os interesses dos alunos, parece 

estar solidificada no discurso e na intenção das educadoras. Na prática, é possível observar que 

algumas docentes têm mais facilidade  de se deixar conduzir pelo processo de ensino-aprendizagem 

do que outras. Apesar da intenção, a ruptura ainda é difícil. Há uma necessidade muito grande de 

dominar o que está ocorrendo.  Percebo nas educadoras, o conflito entre atitudes/posturas/ações a 

caminho de uma nova proposta e ações pertencentes ao ensino tradicional.  Como aponta Cunha 

(1998), referindo-se ao paradigma emergente, é a situação de conflito que possibilita a mudança.  

 

 

4.3.4 As diferentes linguagens, temas e mídias 

 

No Projeto Parcerias são utilizadas  diferentes linguagens/temas/mídias como forma de 

aproximação com os professores e como objeto de reflexão e de estudos para a pesquisadora e 

para o grupo docente. Os professores têm refletido sobre temas culturais definidos por alunos e por 

eles mesmos. Estes temas surgiram  a partir de questionamentos. Os professores têm debatido 

assuntos relacionados com adolescência, educação sexual, drogas, relações familiares, violência, 

comportamento disciplinar, meios de comunicação, entre outros assuntos (Porto, 2001a).  Os temas 

que perpassam o cotidiano desses sujeitos estão sempre atuais, evidenciando que a escola precisa 

discuti-los, reconhecendo que eles não ficam do “lado de fora” quando nela penetramos. “As mídias, 

presentes nos espaços, acontecimentos e relações da escola, contribuem para a discussão de 

questões individuais e sociais dos docentes” (Porto, 2001, p. 236) e conseqüente construção de uma 

concepção e/ou alternativas pedagógicas para abordar os assuntos. 

Objetivando preparar os professores para o uso de diferentes linguagens/mídias, o grupo 

discute textos teóricos, recortes de jornais e de revistas, utiliza textos imagéticos (filmes, segmentos 

de programas televisivos, gravuras), ouve e conversa com e sobre música, participa de seminários, 
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vivencia dramatizações e psicodramas com histórias e/ou situações sócio-escolares, brinca, dança e 

recebe professores de outras escolas/universidades para apresentar experiências e auxiliar na 

reflexão sobre componentes curriculares (Porto, 2001a). Atividades possíveis de serem utilizadas 

com os alunos são relatadas pelos convidados. Propostas de trabalho são discutidas e construídas 

pelos professores, com o objetivo de familiarizá-los com essas linguagens. 

 

Nas reuniões do Projeto Parcerias são realizadas leituras dos meios de comunicação, 

procurando auxiliar os professores a localizar, reconhecer, processar e utilizar a informação e as 

mídias de forma crítica e reflexiva, superando as aparências e percebendo as reais intenções da 

mensagem. Com esse propósito, o estudo dos meios de comunicação de massa (jornais, televisão, 

filmes, revistas, desenhos animados, músicas etc.) auxilia os docentes a percebê-los não apenas 

como entretenimento, mas como responsáveis pela transmissão de valores, ideologias, hábitos que 

formam através da mensagem que veiculam.  

 

Alarcão (1996) apresenta que a postura de questionamento do que está posto está na base do 

pensamento reflexivo. Por isso, o estímulo ao espírito de investigação e à curiosidade  deve estar 

presentes em toda estratégia de formação. No caso específico da formação contínua de professores 

o estímulo, entre outros, pode partir de uma dúvida ou de uma provocação, representada por uma 

linguagem comunicacional. A coordenadora do Projeto Parcerias constantemente traz textos 

imagéticos e/ou áudio visuais. Por exemplo: numa situação observada foi uma imagem chocante 

sobre violência para chamar a atenção docente para situações que, por estarem tão banalizadas, 

passam desapercebidas. Uma música do repertório dos alunos constitui-se numa provocação para 

os educadores pensarem sobre o universo dos estudantes.       

 

     Os profissionais de outras áreas participam do projeto proporcionando, ainda, atividades 

práticas (oficinas) sobre diferentes componentes curriculares que relatem “o uso de experiências 

(e/ou pesquisas) com mídias e temas culturais solicitados, conduzindo os docentes à reflexão 

coletiva.” (Porto, 2001, p. 227) Sua ação favorece a sensibilização, ao auto-conhecimento, à troca de 

experiências, à afetividade e à reflexão, entre outros aspectos. Esses profissionais são considerados 

“mídias vivas”, portadores de referenciais teóricos postos em discussão/reflexão. 
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A utilização de outras mídias (construção de painéis imagéticos, realização de desenhos e 

pinturas, vivência de dramatizações e jogos pelos professores) tem permitido construir e reformular 

conceitos e concepções que, muitas vezes, com as linguagens escrita e falada os professores não 

conseguem elaborar (Porto, 2000a). O uso das mídias enriquece a análise dos mais diferentes 

temas, permitindo refletir sobre situações complexas e fazendo aflorar a criatividade docente. Nessa 

perspectiva, há uma preocupação em estimular os professores ao trabalho com diferentes mídias 

que fazem parte do cotidiano discente. 

 

Em discussões do projeto, os professores levantaram que os alunos que participavam de 

trabalhos extracurriculares mostravam-se mais interessados e melhoravam o comportamento em 

sala de aula. Sensibilizados por essa constatação, e buscando o envolvimento dos alunos, algumas 

experiências com a Pedagogia da Comunicação foram organizadas pelos professores durante o ano 

de 2001 (Porto, 2001a). Houve o oferecimento de oficinas aos alunos em turno inverso.  

 

A professora de Ciências e os alunos estruturaram uma oficina de meio ambiente (reciclagem 

de lixo). A professora de Português organizou um jornal mensal, junto com os estudantes, cujas 

matérias eram escritas por eles, abordando temas de seu interesse (durante o ano de 2001 cinco 

números do jornal foram editados). De acordo com a Coordenadoria Regional de Ensino34, essas 

atividades não podem ser computadas na carga-horária docente (Porto, 2001). Com as oficinas os 

professores extrapolavam sua carga-horária oficial. A atitude de encarar a proposta, mesmo fora de 

seu horário, demonstra interesse em contribuir para o bem-estar dos estudantes. 

 

A partir da percepção da utilização e ênfase nas mídias pelo e no Projeto Parcerias, procurei 

então conhecer como as professoras adotam e usam as mídias no cotidiano escolar. A maneira 

como esses instrumentos são utilizados para alcançar objetivos pedagógicos, desvelou boas 

surpresas, relacionadas a uma postura voltada para o agir comunicacional e algumas dificuldades 

ainda não superadas. Iniciei a análise pelo livro didático35 atualmente adotado amplamente na 

escola. 

                                                 
34

 Em Pelotas localiza-se a 5a Coordenadoria Regional de ensino, órgão administrativo regional ligado à Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, à qual a escola objeto de nosso estudo é vinculada. 
35 Não aprofundei a análise da coleção adotada pela escola, até porque esse não era o objetivo desse estudo. Como não 
avaliei detidamente, não estou aqui julgando esse material didático. Reduzi minha observação às unidades enfocadas no 
período de minha observação para identificar se a coleção escolhida estava sendo utilizada de maneira a provocar a 
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 A escolha pela coleção do livro didático na escola pesquisada, é feita pelo grupo de 

professores da instituição. Ao decidir por determinada coleção nem sempre todos os professores 

ficam satisfeitos, pois optam por um “pacote” entre um leque de possibilidades que são oferecidas 

porém entendem que o processo é democrático.  

 

Este ano, os livros adotados36 atenderam às expectativas das professoras de Português e de 

Ciências. A disciplina de Educação Física não adota livro didático. Já a professora de História não 

ficou muito satisfeita, justificando que não lhe agradou a forma como o livro está estruturado. 

Segundo ela ficou difícil trabalhar integrado com a disciplina Geografia, cujas temáticas antes 

aconteciam mais ou menos paralelas. O que os alunos viam em História, era sustentado pela 

localização Geográfica, unindo tempo e espaço37. Agora os alunos vêem em História um conteúdo 

que se passa em um continente que ainda não viram na Geografia, dificultando, a significação. 

 

Na opinião da docente, a reforma deveria ter ocorrido incluindo gradualmente os 

adiantamentos. A professora disse ter sentido algumas dificuldades para trabalhar nessa outra 

abordagem. Porém surpreendeu-se com a aprendizagem dos alunos da sexta série, pois pensou 

que encontrariam maiores problemas para assimilar o conteúdo, o que não ocorreu. A dificuldade 

encontrada pela professora para desenvolver o conteúdo nessa nova abordagem (História integrada) 

é natural. As mudanças desestruturam o aprendido, ocasionando alterações nas formas conhecidas, 

com as quais possuímos maior familiaridade (Cunha, 1998).  

 

Os livros adotados trazem textos de diferentes mídias Apresentam trechos de outros livros, de 

revistas e de jornais, textos de revistas para adolescentes, mapas para os alunos se localizarem no 

tempo e no espaço (livro de História), charges, histórias em quadrinhos, textos imagéticos, crônicas, 

                                                                                                                                                     
reflexão e a construção do conhecimento, ampliando a interatividade discente no processo de produção do 
conhecimento, em direção a uma “nova proposta” no ensino fundamental.  
36 Língua Portuguesa - 8a série - SOUZA, Cássia E CAVÉQUIA, Márcia. Linguagem: criação e interação. São Paulo: 
Saraiva 1999 -  
Ciências - 6a série - BARROS, Carlos e PAULINO, Wilson Roberto. Ciências: os seres vivos São Paulo: Ática, 2002.   
História - 6a série - PILETTI, Nelson e PILETTI, Claudino. História e vida integrada. São Paulo: Ática, 2002.  História - 6a 
série - 
37

 Tendo o conhecimento de que essa abordagem é uma tendência atual e acreditando que seu objetivo é exatamente  
tratar o conteúdo de forma menos fragmentada,  não me cabe julgar essa perspectiva e sim trazer o posicionamento da 
professora. 
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textos de músicas atuais da Música Popular Brasileira - MPB, fotografias utilizadas em campanhas 

publicitárias, rótulos de embalagens de produtos à venda no mercado, obras de arte, cartas, 

outdoors, entre outros.  Os textos são geradores do trabalho e têm por objetivo oportunizar a 

discussão, a reflexão, a pesquisa, o relacionamento e comparação de fatos e a análise de situações 

da realidade do país e do município onde os estudantes residem.  

 

Na coleção, há uma preocupação com a abordagem de temas atuais do nosso tempo, são 

tratados temas como: os rápidos avanços da pesquisa científica na área de ciências, a consciência 

ecológica, o tabagismo, as drogas, a influência da televisão na vida dos indivíduos contemporâneos, 

a violência urbana, os problemas na alimentação (anorexia, bulimia), a clonagem humana, as novas 

tecnologias, etc.; tudo numa perspectiva preocupada com a valorização cultural, com a cidadania, 

com a solidariedade, com o respeito à vida humana e às diferenças, etc. As atividades são voltadas 

para a interação e sua proposta é despertar o interesse e provocar os alunos a refletirem 

individualmente ou em grupos sobre os diferentes assuntos, posicionando-se a respeito. Os 

exercícios priorizam a reflexão e a produção discente, embora encontre-se, também, atividades para 

avaliar o aprendizado. Essas estratégias possibilitam a mudança de comportamento pela 

ressignificação dos hábitos, fundamentada na reflexão e na construção e/ou reconstrução de 

conceitos. 

 

 

Na disciplina de História, o livro didático foi utilizado como estímulo à curiosidade e à produção 

dos alunos de forma interativa e reflexiva. Ao livro, foram associados os usos do dicionário e de 

revistas.  A partir do livro didático a professora propôs a pesquisa, instigou ao estabelecimento de 

relação entre fatos ocorridos em épocas passadas, com situações da atualidade, estabeleceu lincks 

entre fatos históricos citados em aula, com situações do dia-a-dia dos estudantes, aproveitando para 

conversar e orientar sobre os assuntos. 

 

Ela, no entendimento da Pedagogia  da Comunicação, converteu o livro didático, o dicionário, 

os textos escritos, em objetos de reflexão, de pesquisa e de ampliação e construção do 

conhecimento. Como salienta Penteado, a simples adoção das mídias na sala de aula não significa 

uma conduta docente comunicacional. Sabe-se “hoje que o uso que se faz das mídias, nossa forma 



 141 

de lidar com elas, é que é capaz de qualificar ou não nossas experiências com elas.” (2002, p. 163) 

A mídia livro didático, neste caso, foi utilizada na perspectiva participativa, interativa, e comunicativa.  

 

O uso do livro na disciplina de Ciências concentrou-se no trabalho individual e nos exercícios 

para avaliar o aprendizado. Embora as atividades em grupo e os exercícios, relacionados no livro 

didático que se propunham à reflexão sobre os temas de estudo, não tenham sido muito explorados, 

constatei a realização  de pesquisas em grupos e a promoção de atividades reflexivas junto com os 

estudantes.  

 

A professora de Português priorizou a leitura (textos do livro) e exercícios de interpretação de 

textos e de fixação do conteúdo trazidos no livro didático. Embora essa professora tenha adotado 

poucas atividades em grupo (assisti somente uma atividade em duplas), a turma trabalha de forma 

integrada. São treze estudantes nessa aula. Alguns alunos/alunas trabalham virados para a classe 

uns dos outros e/ou aproximam as classes para sentarem juntos. Ao realizar uma tarefa de 

interpretação de texto enfocando o tema tabagismo, a professora orientou-se pelo livro didático. A 

atividade que procurava desvelar a concepção dos alunos e propor a reflexão/discussão dos jovens 

sobre o tema, foi  trabalhada com toda a turma. Acompanhando o grupo nas aulas subseqüentes, 

observei que foram enfatizados os exercícios de fixação retirados do livro, ou não. 

 

Constatei que as professoras não executam todas as atividades do livro didático. Selecionam 

as que mais lhe convém, adotando, às vezes, outras alternativas pedagógicas que não estão 

listadas nessa mídia. Como apresenta Meksenas (1998) a reinvenção do uso do livro didático pode 

se estruturar de diferentes maneiras, não existe uma forma única para fazê-lo. Modificar a ordem de 

desenvolvimento do conteúdo do livro didático, foi destacado como uma atitude já realizada pelas 

docentes, ao acreditar que a proposição apresentada dificultaria a aprendizagem. As ações, 

segundo elas, embasaram-se em sua experiência. O grupo demonstrou firmeza ao justificar sua 

atitude, embora alguns argumentos relacionem-se ainda ao paradigma dominante de ensino,  como 

a proposição de partir do mais fácil para o mais difícil, numa ordem estabelecida e solidificada no 

paradigma moderno, do “caos para a ordem” (Santos, 2000). 
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A professora de Ciências comentou que muitos livros didáticos são provenientes de São Paulo 

e Rio de Janeiro e trazem exemplos dessas regiões. Objetivando aproximar o conteúdo das 

experiências dos jovens, trazendo significado e favorecendo a aprendizagem, ela traz outros 

exemplos situados em nossa região. Para isso acredito ser necessário ter um bom conhecimento do 

conteúdo específico de sua disciplina, não se restringindo ao que trazem os livros didáticos, mas 

agregando informações veiculadas por outras fontes. Gutiérrez (op. cit.), Penteado (op. cit.) e Porto 

(op. cit.) apresentam que a significação possibilita o envolvimento dos estudantes com o processo 

educativo.  

 

As docentes esclareceram que alguns livros didáticos trazem os conteúdos em uma ordem 

com a qual não concordam e, nesses casos, alteram com apoio em sua experiência. Outros livros 

trazem informações erradas, que elas procuram retificar.  As professoras questionam o que os livros 

didáticos veiculam, acreditando-se capazes de corrigí-los/alterá-los. Para elas, nem tudo o que está 

impresso no livro está correto e citaram situações nas quais já alteraram e/ou corrigiram seu 

conteúdo.  

 

Meksenas (1998) apresenta que não considerar o livro didático como detentor de um 

conhecimento inquestionável é atitude indispensável ao professor que busca uma prática 

pedagógica comunicacional.  

 

“O exercício da dúvida por professor e aluno, ante aquilo que o livro didático apresenta, é 

condição necessária na realização das diferentes leituras de um mesmo livro. É preciso que o 
aluno aprenda a perceber que um livro pode conter erros, preconceitos ou induzir a práticas 
autoritárias ou o seu contrário. (...) Lidar criticamente com o livro didático contribui para professor 
e aluno aprenderem a lidar criticamente com os textos  não-didáticos.” (p. 69) 
 
 

O livro didático é o principal material de apoio ao processo de ensino aprendizagem nessa 

escola. O que talvez se justifique pelo grande número de atendimentos paralelos de turmas, que 

acaba dificultando a adoção de aulas diferenciadas. Os exercícios do livro já estão elaborados, e 

representam uma alternativa “mágica” para estar em dois lugares ao mesmo tempo. No início do 

ano, essa situação ocorria devido ao elevado número de disciplinas sem professor. Posteriormente 

em decorrência da falta dos professores ao trabalho (licença de saúde, dias em haver). Na escola 

não existem professores substitutos. 



 143 

 

Por um lado constatamos a opção das educadoras pela coleção estruturada com uma riqueza 

de atividades participativas, reflexivas e comunicativas,  que podem ser utilizadas para ampliar a 

interatividade discente no processo de produção do conhecimento. Por outro, o aproveitamento das 

atividades do livro que promovem maior interação (discussões em grupos) e a produção discente 

ainda é restrito.  

 

A escolha por essa coleção demonstra a busca de crescimento, um estímulo à inovação. 

Como apresenta Santos (1989) a mudança para um novo padrão não ocorre abruptamente. Esse é 

o primeiro ano em que essa coleção é adotada na escola. Os livros usados nos anos anteriores 

enfocavam outras perspectivas. Embora o trabalho esteja sendo alterado, as docentes possuem 

razões que justificam a manutenção de atividades ainda bastante conhecidas. 

 

As docentes reconhecem a grande influência de outras mídias, especialmente de mídia 

televisiva (SBT e Globo), do rádio (músicas), do vídeo-game, na vida dos seus alunos. Enfocam o 

material proveniente delas para fazer uma ponte com os conteúdos didáticos. A professora de 

História relaciona os conteúdos com as novelas de televisão e com o Fantástico (Rede Globo), por 

serem programas que sabe que seus alunos assistem.  

 

A Liliane trabalhou com notícia de jornal e com história em quadrinhos, numa mesma por esta 

professora como objeto de estudo e de reflexão em suas aulas. Chamou-me a atenção que no ano 

em que observei as reuniões do Projeto Parcerias, a educadora citada participou ativamente, 

inclusive elaborando diversas atividades diferenciadas com os alunos, trazendo entusiasmada para 

o projeto as experiências motivantes desenvolvidas com suas turmas (entre elas a organização de 

um jornal na escola). Ao observar suas aulas, esperei encontrar o mesmo pique do ano anterior. 

Porém a educadora me surpreendeu com aulas restritas aos textos do livro didático e exercícios de 

fixação. Na entrevista, espontaneamente a professora tocou no assunto. 

 

Ela explicou que até o ano passado possuía, também, um outro contrato na mesma escola. 

Embora se dedicasse bastante à escola, realizando inclusive o jornal fora de seu horário de trabalho, 

sem nenhuma justificativa perdeu o contrato. Essa situação a desmotivou, atingindo não só o bolso 
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como a auto-estima. A trajetória de crescimento desta professora foi cortada por motivos 

institucionais que atingiram o lado pessoal. Somado a isso, o Projeto Parcerias que no ano passado 

acontecia durante a semana dentro do horário dos professores, passou a ocorrer aos sábados. A 

Liliane nunca falta aos encontros. Quando iniciam as atividades, gosta e acaba se envolvendo nas 

dinâmicas. Mas, comentou precisar munir-se de boa vontade, para aproveitar bem as reuniões, pois 

vem contrariada, pensando que poderia estar cumprindo outras tarefas. A freqüência do projeto, 

também foi modificada, passando de quinzenal para mensal. A fala da Liliane pode nos dar algumas 

pistas sobre a influência dessa alteração em sua prática:  

 

 “Este ano ta tudo corrido, a gente não para nunca, nunca, nunca, nunca, não se conversa.” 
Liliane 

  

  O depoimento da professora parece apontar que a maior proximidade entre as reuniões 

aumentava suas condições de se fortalecer para superar as dificuldades e trabalhar melhor as 

mídias. Ela me relatou que num momento de extremo desânimo prometera a si própria que nesse 

ano não faria nada diferente. Mas, depois, considerando as necessidades dos alunos decidiu que iria 

melhorar seu ânimo por causa deles. Porém, até o momento da entrevista disse-me que não havia 

conseguido “dar a volta por cima”.  

 

A professora utilizou neste ano textos de jornais, história em quadrinhos. Além disso, a 

educadora listou outras mídias que utilizou no ano anterior com os alunos, entre elas: músicas 

sertanejas, paródias construídas pelos alunos, histórias em quadrinhos, textos de jornal,  

dramatização (produção de textos), filmes (esse ano não trabalhou com essa mídia porque os 

aparelhos de TV e vídeo estão freqüentemente estragados e a sala de vídeo, até o momento da 

entrevista estava servindo de depósito de material, impossibilitando o seu uso).  

 

Tive acesso a um livro elaborado pelos alunos dessa professora, nas quatro turmas de oitava 

série, no ano de 1999, cujo tema de escolha dos alunos foi: histórias de terror. Alguns textos foram 

construídos em grupo, outros individualmente. Uns evidenciavam a influência das leituras de Agatha 

Cristie e demonstravam que os jovens captaram com propriedade o estilo da autora. Outros 

pareciam casos de violência que se lê quase todo dia no jornal, imprimindo marcas na população 

das cidades grandes e de porte médio, presentes, também, no cotidiano desses estudantes. Os 
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alunos desenvolveram textos riquíssimos, que foram impressos, e cuja coletânea resultou a obra 

“Contos e mistérios”. 

 

O exemplar disponibilizado aos alunos na biblioteca é bastante consultado, segundo a 

bibliotecária. Vindo a ratificar a qualidade da obra e o alcance do seu objetivo junto aos alunos: 

despertar o interesse pela leitura e possivelmente pela escrita. Querendo saber se algum outro livro 

havia sido escrito por seus alunos, com um tema tão ao gosto dos adolescentes (histórias de terror 

ou outro de seu interesse), perguntei se a idéia havia se repetido em anos posteriores. A professora 

de Português respondeu-me que não trabalha dessa forma, deixa os interesses dos alunos 

conduzirem as atividades. A resposta indica que a professora transpôs o paradigma dominante de 

ensino em direção ao novo paradigma educacional em dois pontos: acredita que os interesses 

discentes devem direcionar o processo educativo e percebe  cada processo como único, pois cada 

turma também o é.  

 

No entendimento de Gutiérrez, “pedagogia é abrir caminhos novos, dinâmicos, inéditos, 

irrepetíveis, sentidos e espirituais. Os caminhos assim entendidos são processos que 

necessariamente devem ser vividos um a um, como experiências novas e com sentido renovado.” 

(2000, p. 62)  Concordo com a professora que não tem sentido impor uma atividade de redação de 

texto para a qual os alunos não estejam motivados, mas fiquei me perguntando se não seria 

interessante descobrir, junto com eles, outro assunto de seu interesse e voltar a auxiliá-los a 

escrever contos/livros como forma de valorizar o trabalho dos jovens?.  

 

A professora de Ciências relatou-me sobre atividades realizadas com os alunos em anos 

anteriores, tais como: notícias, músicas38, passagem de um conteúdo para uma música, esquete 

sobre meio-ambiente (na semana do meio-ambiente), textos de jornal, gravuras para comparar os 

grupos de animais, histórias em quadrinhos e peça (sobre efeito estufa a partir de texto do livro). No 

primeiro trimestre desse ano, trabalhou nas quintas séries com notícias de jornal (meio-ambiente). 

Durante o período em que observei utilizou somente o livro didático. Disse-me esse ano ter 

restringido o uso de mídias e de atividades práticas (que demoram mais tempo para se concretizar) 

                                                 
38 Usada para acalmar as turmas mais agitadas, pois só tem um aparelho de som na escola, o que dificulta o uso 
constante. 
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devido à  redução de sua carga horária em 50%, o que ocasionou o receio de não dar conta dos 

conteúdos curriculares.  

 

Em História, a professora comentou que gostaria de usar com maior freqüência a TV e o 

vídeo, para passar filmes sobre o conteúdo da disciplina para os alunos, mas a indisponibilidade da 

sala e do material interferem na motivação/proposição para elaborar aulas utilizando as mídias 

referidas. Sobre outras atividades com o uso de mídias, a educadora descreveu algumas. Entre elas: 

filme sobre a segunda guerra e o extermínio do povo judeu, história em quadrinhos (prova), música 

(para escutar, por solicitação dos alunos) e jogos com o conteúdo da disciplina, tais como: Bingo e 

outros.  

 

Com base na observação percebi que a educadora costuma trazer reportagens de revistas e 

de jornal, sobre o conteúdo das aulas, na maioria das vezes para ilustrar/ampliar os temas 

desenvolvidos ou a desenvolver. A docente assina a revista Terra (Geografia) e costuma trazê-la 

para os alunos lerem. Quando estava trabalhando com um conteúdo que enfocava a igreja católica, 

a professora trouxe uma matéria sobre o Vaticano para os alunos ampliarem seu conhecimento 

sobre a sede da Igreja Católica. No final de sua aula, quando sobrava pouco tempo, e se tornava 

inviável iniciar outro conteúdo, ela sugeria que os alunos buscassem revistas sobre História e 

Geografia, na biblioteca, que são compartilhadas por grupos de três ou quatro jovens. Essa atitude 

estimulava o manuseio de revistas e o acesso a uma literatura com a qual, muitas vezes, de outra 

forma os alunos não teriam contato.  

 

Como dispõe de pouco tempo para ler o jornal, a professora de História relatou que procura 

acompanhar ao noticiário na TV, nos horários de refeição. O Fantástico é um programa que a 

educadora costuma assistir porque sabe que os alunos o fazem, e, normalmente, comentam suas 

matérias com ela. As matérias desse programa, as novelas, o Globo Repórter, são alguns exemplos 

dos seguimentos de programas televisivos que a professora costuma relacionar com o conteúdo que 

a turma está vendo em sala de aula.  

 

Parto do pressuposto que o caminho que leva os professores à adoção de mídias outras que 

não as usualmente utilizadas na maioria das escolas, como objeto de estudo e de reflexão em suas 
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aulas, depende de fatores diversos e não só do conhecimento de metodologias e do contato com 

exemplos de atividades. Algumas atitudes podem/devem anteceder o uso, preparando o caminho 

dos docentes para a utilização das mídias. Elas aproximam os professores na utilização nas 

vivências bem sucedidas, importantes para desinstalar os professores de seu fazer pedagógico 

rotineiro, favorecendo assim o rompimento com o ensino tradicional.  

 

A professora de Ciências contou-me que costuma recolher reportagens de revistas 

relacionadas ao seu trabalho, tais como: meio ambiente, doenças, nutrição, etc., e ao de algumas 

colegas com as quais costuma trocar material. Embora a educadora tenha me dito que já usou esse 

material em suas aulas, durante o período em que observei seu trabalho, isso não ocorreu. A causa 

pode ter sido o fato de as matérias (reportagens) que ela possui não serem relacionadas ao 

conteúdo que estava trabalhando com seus alunos. Reunir e destacar essas reportagens, pode ser 

um começo para que a Flávia perceba outras formas de desenvolver seu trabalho. 

 Essa educadora relatou-me que tem alguns trabalhos já estruturados, só esperando uma 

oportunidade para serem aplicados, com os quais pretende trabalhar os temas transversais, 

violência e sexualidade (tema surgido no questionário aplicado aos alunos no primeiro dia de aula 

onde apontaram temas de seu interesse). Ela destacou que como esse é o primeiro ano em que 

trabalha com duas horas/aula semanais, ainda não tem idéia de como irá administrar o tempo ao 

longo do ano letivo. Por isso está dando maior ênfase ao conteúdo curricular, para posteriormente 

abordar os conteúdos que não fazem parte do conteúdo programático desse adiantamento.  

 

Pelos relatos docentes em relação ao uso de mídias nos anos anteriores e pela 

adoção/utilização do livro didático, pode-se observar que na escola em estudo ocorreu um avanço 

em direção ao paradigma comunicacional. Pela observação das práticas docentes no presente ano 

foi possível constatar uma regressão na adoção de mídias diferentes do livro didático. A utilização de 

outras linguagens/mídias e temas parece estar ainda dependente do estímulo/apoio proporcionado 

pelas reuniões do projeto de formação contínua. Quando essas ocorriam com maior freqüência as 

incursões por outras linguagens e mídias, além do livro didático, eram mais freqüentes.  O estimulo 

dos colegas e da coordenadora do projeto, o conhecimento de outras experiências, as sugestões de 

atividades, a possibilidade de rever as atividades com o grupo e de receber orientação sobre como 
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agir, parecia fortalecer os educadores em seu  uso. Além disso, não observei situação de reflexão 

crítica junto com os alunos sobre temas ou mídias trabalhadas. 

 

Referente ao uso das mídias de forma pedagógica, Penteado (2002) apresenta que a 

familiarização com as propriedades específicas dos textos em linguagens alternativas à escrita e à 

oral, possibilita “introduzir os professores em possibilidades de virem a propor atividades a seus 

alunos, capazes de integrá-los nas alternativas comunicacionais das sociedades multimídias, de 

formas ampliadoras e qualificadoras de sua formação.” (p. 26) A familiarização envolve mais do que 

conhecer alguns exemplos ou experiências vividas pelos colegas, torna-se essencial conhecer quais 

as possibilidades de uso, de que forma redirecionar o processo, quais os objetivos que serão 

alcançados e como avaliar o trabalho com mídias, entre outros aspectos.  

 

Como apresenta Penteado (2002) essa é uma proposta recente, ocasionando ações 

inovadoras e, portanto, com poucos antecedentes que as orientem. Para a autora, as 

 

„”trajetórias devem ser criadas pelo professor, no interior de suas práticas cotidianas, respeitando 
seus limites e suas possibilidades, mobilizando sempre experiências e conhecimentos dos 
sujeitos do processo de ensino aprendizagem – o professor e os alunos – na direção de práticas 
educativas comunicacionais.” (p. 73) 

 

A formação contínua pode ser um importante apoio aos professores na valorização e na 

inclusão das mídias, janelas para o mundo, na prática cotidiana. Para isso, a inserção dos meios na 

escola não deve ser vista como um acréscimo ao processo educativo, mas como uma situação que 

precisa ser trabalhada para que os estudantes possam interpretá-los, utilizá-los de acordo com seus 

propósitos e ressignificá-los a partir de suas vivências e percepção.   
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VI. Considerações sobre a pesquisa: na esperança de que soprem novos 

ventos que nos levem por novos caminhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Na qualidade não vale o maior, mas o melhor, não o 
extenso, mas o intenso: não o violento, mas o envolvente; 
não a pressão, mas a impregnação. Qualidade é de estilo 
cultural, mais que tecnológico; artístico, mais que 
produtivo, lúdico, mais que eficiente; sábio, mais que 
científico. Diz respeito ao mundo tão tênue quanto vital da 
felicidade.”  

Pedro Demo  
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VI. Considerações sobre a pesquisa: na esperança de que soprem novos 

ventos que nos levem por novos caminhos 

 

O aprendizado ocorrido não pode ser medido ou quantificado, tão ao gosto da racionalidade 

instrumental. As percepções a que chegamos não são posse  dessa pesquisadora ou do grupo 

participante desse estudo, mas sim do coletivo, porque é ele que abre a possibilidade de caminhos a 

serem reinventados, construídos e compartilhados por muitos outros sujeitos. Reafirmo a 

inconclusão dos processos elaborados nessa trajetória, porque eles são dinâmicos, mutantes e 

singulares. A caminhada se fez nas parcerias com todos que convivem no espaço escolar.  

 

Procurando responder às questões que balizaram este estudo, concluo que os professores se 

constroem, no interior do processo coletivo que desenvolvem, através das discussões/reflexões 

realizadas e das relações estabelecidas. O favorecimento da melhoria das relações escolares (entre 

todos os sujeitos) foi, na opinião das professoras, o maior ganho que o projeto proporcionou. O 

coletivo é igualmente valorizado pelas docentes, por sua condição de sustentá-las como 

pessoas/profissionais que buscam romper com a concepção tradicional de ensino. A percepção de 

Demo em relação ao coletivo apresenta uma grande contribuição a este estudo. No entendimento do 

autor, a 

 
 “identidade cultural39 comunitária é um tema relevante da dimensão qualitativa. (...) Sem 
identidade cultural não há propriamente comunidade, porque seria tão-somente um bando de 
gente. A razão histórica e concreta da coesão do grupo é o baú de onde se retira a fé em suas 
potencialidades, o horizonte de onde provêm a envolvência solidária, o fruto da comprovação da 
capacidade histórica de sobreviver e de criar” (1995, p. 18). 

 

                                                 
39 A identidade cultural transparece em certas manifestações (língua comum, festas, sistema de vizinhança, expressões 
artísticas, etc.) mas é em essência uma obra imaterial. 
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Esta citação lembrou-me de uma conversa que tive com uma das professoras integrantes do 

grupo de pesquisa. Comentei que o coletivo desta escola me parecia diferente dos de outros locais 

com os quais eu havia convivido. Embora alterasse a constituição do grupo, algumas características 

positivas se mantinham. A professora de Educação Física, tendo essa mesma percepção disse que 

sua vivência nesse processo parecia apontar que o grupo possuía o que poderíamos chamar de 

identidade, que influenciava quem nele ingressasse. Os recém chegados que não se adaptassem 

e/ou não quisessem abrir-se ao coletivo, não se mantinham na escola, solicitando sua transferência.  

 

A identidade, ou o processo identitário do grupo (expressão cunhada por Nóvoa, 1992),  

reformula-se, vai se modificando conforme os participantes da formação contínua avançam nas 

discussões e agregam novas experiências/vivências, construindo novos conhecimentos, mas não se 

perde. Para a constituição de uma identidade, faz-se necessário saber onde seus participantes 

querem chegar, quais as prioridades, o que estão fazendo, ou podem fazer para atingir seus 

objetivos, quais os resultados que vêm sendo alcançados. Essas questões parecem claras quando o 

grupo possui uma identidade coletiva. A identificação permite uma ação mais conjunta, com 

resultados perceptíveis, favorecendo uma postura de investimento individual na mudança, nutrida 

pela mesma postura observada na maioria dos integrantes do grupo.  

 

Nesse ano, a professora a qual me referi, a //////////////// nas entrevistas comentou que está 

achando essa identidade foi alterada. Como as reuniões estão mais espaçadas fiquei me 

questionando se a proximidade das reuniões de formação contínua não influenciava a manutenção 

dessa identidade grupal. 

 

A percepção das professoras sobre a contribuição da formação contínua em direção a uma 

nova proposta de ação, enfatiza a troca de experiências e a possibilidade de apropriação de seu 

fazer pedagógico,  essenciais para a constituição de uma nova concepção de ensino. As educadoras 

participantes da pesquisa percebem-se como produtoras de saberes, o que demonstra não haver 

dependência na parceria com a universidade e sim, a auto-valorização dos professores da escola 

básica. 
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Diante do depoimento das docentes, constatei que os conhecimentos construídos na formação 

contínua oportunizam mudanças na prática pedagógica pela valorização de suas iniciativas numa 

perspectiva emergente, pela motivação advinda da coordenadora do projeto e dos colegas do grupo 

de formação e pelo apoio na resolução de entraves surgidos diante de experiências inovadoras. 

 

Retomando os objetivos da pesquisa, reitero a percepção de que o projeto de formação está 

favorecendo a inovação e a mudança nas práticas docentes, e isso pôde ser comprovado durante a 

observação do trabalho desenvolvido pelas professoras. Os pressupostos da Pedagogia da 

Comunicação demonstraram ser capazes de mediar a prática pedagógica em sala de aula, e isso se 

constatou a partir do reconhecimento pelas professoras sobre a importância das mídias para a 

reflexão discente sobre a realidade, pelo estabelecimento de relação dos conteúdos escolares com 

as mídias presentes no cotidiano dos alunos e pela adoção de atitudes/posturas/ações numa 

perspectiva emergente. 

 

As mídias (propriamente ditas) foram pouco utilizadas no período em que observei as aulas 

das docentes. Esse uso, segundo relato de algumas as professoras, diminuiu após a reestruturação 

(aumento do número de participantes e alteração no enfoque dado) e o espaçamento das reuniões 

do projeto. Parece que essas reformulações ocasionaram a retomada de algumas práticas antigas, 

sustentadas na transmissão e reprodução do conhecimento. Por outro lado, tenho clareza que a 

redução do uso de mídias em sala de aula não implica no abandono da postura comunicacional. A 

estruturação do processo de ensino-aprendizagem, pelas docentes, demonstrou estar impregnada 

da postura emergente. 

 

A percepção e o estabelecimento de relação entre as práticas de formação propostas e o 

cotidiano da sala de aula não acontece de forma linear. O projeto é um instrumento de provocação 

de mudanças pedagógicas. Mudanças estas que no decorrer do processo de formação se 

entrelaçam com os conhecimentos trazidos pelo grupo, formando uma grande teia40. A alteração das 

concepções docentes reflete no fazer pedagógico. 

 

                                                 
40 Expressão adotada por Cleoni Fernandes, referindo-se ao entrelaçamento de conhecimentos nas relações de 
aprendizagem. 



 153 

A transposição gradual de paradigmas, característica do momento de transição que estamos 

vivendo, infere duas apreciações: por um lado favorece a estruturação alicerçada na prática, na 

experimentação e na aprendizagem refletida, onde cada professor, pode ir agregando 

gradativamente atividades/ações/metodologias voltadas para o novo, de acordo com suas 

possibilidades e potencialidades. Por outro lado, alterar processos solidificados na concepção 

tradicional de ensino torna-se mais difícil quando tudo na escola continua muito semelhante (a 

estrutura do prédio, as salas de aula, a disposição das carteiras, a organização e orientação 

administrativas), exigindo uma maior mobilização de energia para perceber outras alternativas de 

ação. Conforme apresenta Santos (1996), a relação entre o paradigma moderno e uma alternativa a 

ele, é contraditória, com momentos de ruptura com o conhecido e outros de continuidade. 

 

O estudo de Cunha (1998), sobre os professores Universitários, apresenta que a busca de um 

outro paradigma educacional é uma ação que encontra barreiras, por conta, entre outros fatores, da 

concepção de ensino solidificada no paradigma positivista. Os professores da escola básica 

enfrentam-se com a necessidade de uma dupla ruptura. A primeira ruptura consiste na superação do 

entendimento de seu fazer como execução do trabalho concebido pela universidade.  Essa ruptura 

possibilita a visão de si mesmos como produtores de saberes e capazes de transpor o paradigma 

dominante. A segunda ruptura refere-se ao abandono de práticas familiarizadas e envolve o que 

Silveira (2002) denomina “luto”. O reconhecimento da necessidade do abandono (perda) e o “luto” 

fazem parte do processo e possibilitam a abertura para outras possibilidades de estruturação do 

trabalho docente. As participantes do estudo demonstraram estar realizando a dupla ruptura em 

diversos pontos observados. Avanços e retrocessos fazem parte dessa realidade multifacetada. As 

educadoras pesquisadas se inserem nesse contexto transicional.  

 

 Além disso Penteado faz uma afirmação que é importante destacar: 

 

“Embora haja pouca discordância quanto à necessidade de substituição da “atuação do professor 
sobre o aluno” pela “interação do professor com o aluno”, e da necessidade de “significação” da 
educação escolar, simultaneamente da perspectiva do docente e do discente, a nova conduta 
docente/discente exigida não é tão fácil de ser posta em prática. Pois a ausência, quase geral, de 
antecedentes, nesse sentido, faz dessas condutas práticas pioneiras.” (Penteado, 2002, p.23) 

 

Essa investigação deixou-me claro que embora acreditando na proposta, os professores 

enfrentam-se com problemas reais que eles têm de resolver. A vida pessoal e o lazer não podem ser 
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esquecidos, senão dificilmente os educadores poderão estar física, mental e emocionalmente 

saudáveis. A formação contínua pode ser um suporte à construção docente, mas o cotidiano e suas 

dificuldades influenciam o comportamento, o desempenho ou mesmo a motivação dos professores. 

Alguns exemplos de situações citadas pelas professoras como desestimuladoras de sua prática 

pedagógica são: fatores de ordem pessoal, baixos salários, perda de aulas e conseqüentemente 

diminuição de salário, sobrecarga de trabalho, cobrança urgente de alterações nas determinações 

referentes às ações pedagógicas, solicitação excessiva de cumprimento de tarefas, pouco 

reconhecimento do valor de quem é extremamente responsável (alegando que isso é a obrigação) 

e/ou, por outro lado, o descaso com quem não cumpre o solicitado. Embora a análise institucional 

não fosse objeto de pesquisa, ela demonstrou interferir nas práticas pedagógicas. 

 

A formação contínua de professores é proposta e amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Entretanto, o apoio para a implementação de ações nesse sentido, muitas 

vezes não acontece na prática. Embora as reuniões do projeto estivessem incluídas no horário dos 

professores não eram computadas na carga horária como dias letivos. Isso ocasionou a extensão do 

calendário do ano de 2001, para compensar os dias utilizados para a formação contínua (Porto, 

2001). Se o governo acredita na importância da formação docente como uma das possibilidades de 

alterar o quadro atual da educação, precisa criar junto com os professores, formas dela se viabilizar.  

 

A continuidade da formação docente não depende somente dos professores. É preciso que a 

direção das escolas, o governo, assim como os responsáveis pelo sistema de ensino, assumam sua 

responsabilidade, proporcionando condições para a superação de entraves, que vão desde as 

dificuldades relacionadas à estrutura organizacional da escola, a carência de um elemento do corpo 

docente ou da supervisão, que possa conduzir o processo, a falta do serviço de supervisão escolar, 

a pouca carga horária disponível dos professores, a não inclusão das reuniões na carga horária e 

até a atitude de descaso de algumas Coordenadorias Regionais de Ensino – C.R.E., 

descomprometidas com a proposta.  

 

A realidade de incertezas e de imprevisibilidade observada na sociedade contemporânea, não 

comporta os modelos educacionais “fabricados” nos gabinetes governamentais e nas academias 

como solução para os problemas surgidos no cotidiano escolar. Em uma sociedade marcada pela 
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transição paradigmática, as alternativas à concepção tradicional de ensino têm de partir dos sujeitos 

escolares, para que sejam adequadas à sua realidade e necessidades. Alicerçados em 

pressupostos teórico-metodológicos, os professores podem trilhar um caminho coerente, onde os 

sujeitos estejam em constante interação, apoiando-se em busca da mudança.  

 

As experiências pessoais/profissionais levaram-me a perceber que não é possível encontrar 

soluções individuais e que a segurança só pode ser alcançada no coletivo, por que senão, como 

diria Demo (1995) seremos apenas um bando de gente. O enfoque coletivo auxilia para que os 

docentes avancem na ruptura com o paradigma dominante, vencendo a insegurança ocasionada 

pelo abandono dos modelos conhecidos. Assim, a formação pode se tornar um espaço de 

construção docente com possibilidades para o alcance de uma outra forma de segurança que não 

aquela buscada em minha graduação.  Numa sociedade desinstalada de certezas, movida pelo 

desassossego, a formação contínua de professores possui condições para atuar na valorização e no 

fortalecimento dos professores, revitalizando sua profissão e possibilidades de inovarem-se.  

 

Retornarei as minhas funções docentes igualmente comprometida com meu papel, porém, 

mais fortalecida para promover a constante busca da melhoria da qualidade e das relações 

escolares. Refletir sobre o trabalho docente, conhecer as necessidades da formação discente e 

docente na contemporaneidade, através do intercâmbio com os colegas de aula e professores do 

curso de mestrado e com o conhecimento científico, sem dúvida foram essenciais para fomentar o 

meu crescimento pessoal e profissional. Acredito que minha vivência num coletivo de formação 

docente em serviço oportunizou um grande aprendizado que impulsionará minha atuação em meu 

grupo de trabalho, alicerçada no pensamento de que todos podemos ser aliados na caminhada de 

busca de mudança, de novos ventos, novos caminhos...  
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Anexo 1 - Roteiro da entrevista com o professor 

 

Nome:                                                                                                 Data: 

Formação (período em que cursou):                                                                                             

Disciplina que leciona:                                                   

Tempo de serviço no magistério:                                  Tempo de serviço na escola:                                         

Carga-horária semanal:                                                Carga-horária na escola: 

Em quantos locais trabalhas:     

 

 

1)Fizeste algum curso após a formação acadêmica? Qual (Quais)? 

 2)Como professora, o que consideras ser o teu compromisso com os alunos? Na tua opinião, como 

se deve lidar com os jovens? 

3)Ao introduzir um conteúdo novo, procuras partir do que os alunos sabem sobre o assunto? Tu 

questionas o que está nos livros, o conhecimento científico para ti é provisório e relativo? PCNs? As 

discussões com os colegas no projeto te auxiliaram a construir essa visão? Se não auxiliaram, como 

construísse esse posicionamento? 

4)Acreditas que esse processo de formação contínua está possibilitando que percebas novas formas 

de te relacionar com os colegas? E com os alunos? Conta-me algumas situações onde percebesse 

isto. 

5)Quando os alunos demonstram não haver entendido o conteúdo, como fazes para reformular tuas 

ações, buscando favorecer a aprendizagem? 

6)Acreditas que o projeto te ajudou nisso? Como? As experiências relatadas pelos colegas nas 

reuniões auxiliam nessa tomada de decisão? Em quê? 

7)Alguma(s) vez(es) anotaste o que se passa em sala de aula para posteriormente refletir sobre a 

tua prática pedagógica? 

8)Vocês elaboraram algumas atividades após discutir sobre o tema sexualidade. Tiveste 

oportunidade de trabalhar o assunto com os alunos? Em que turmas? Como se proporcionou a 

abordagem? Conta como foi? Em caso negativo, o que te impediu? 

9)O tema violência foi discutido por interesse de vocês no Projeto Parcerias. Trabalhaste esse tema 

em sala de aula? Em que turmas? Como se proporcionou a ação? Conta como foi.  
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10)Já desenvolveste alguma alternativa metodológica diferente das usualmente utilizadas? Quais? E 

projetos envolvendo os alunos e a comunidade? E exercícios criados pelos alunos contigo? Em caso 

afirmativo, conta como foi: onde surgiram essas idéias? 

11)Quando introduzes um conteúdo novo achas importante explicar para que serve? 

12)Que mídias utilizas na sala de aula? Jornal, charges, revistas, estórias em quadrinhos, filmes, 

noticioso, gravuras, recortes de jornal, música, entrevistas?    Que mídias fazem parte do teu 

cotidiano? Jornal (diariamente), revistas (com que freqüência), música (com que freqüência), 

charges...?  

13)Como procedeste para fazer a ligação entre os temas de interesse dos alunos (violência, 

sexualidade, outros) e o conteúdo de tua disciplina? 

14)Caso contrário, o que te impediu? 

15)Consideras que as práticas inovadoras criadas e/ou citadas por um colega podem   estimular a 

construção de outras práticas adequadas à tua disciplina? De que maneira? Conta-me um exemplo. 

No teu entendimento aprendemos mais com os outros ou em cursos? 

16)Acreditas que as discussões coletivas desenvolvidas no espaço do projeto estão contribuindo 

para a melhoria de teu trabalho?       Em que aspectos?    

17)Na tua opinião, em que as discussões coletivas, reflexões, construção de atividades 

desenvolvidas no espaço do Projeto Parcerias tem contribuído? Se não acontecessem dentro deste 

horário, aconteceriam de qualquer forma? Como? Vocês (algumas colegas) costumam se organizar 

fora da escola, para trabalharem juntas? Quem? 

18)Por que acreditas que alguns projetos integrados elaborados por vocês, não se efetivaram? 

19)O Projeto Parcerias auxilia na constituição de uma ação mais global do grupo de professores? E 

desses com a direção? Como observas isso? 

20)Tive a impressão que nas reuniões coletivas de vocês havia um maior estreitamento de laços 

afetivos do que no dia-a-dia. Tu concordas comigo? Aquelas brincadeiras, jogos, dinâmicas de 

grupo, dramatizações, etc... favorecem esse entrosamento? 

21)No projeto são valorizadas atividades diferentes que motivem os alunos a participar das aulas. Se 

essas propostas forem mostradas por vocês aos colegas no dia-a-dia, eles demonstram interesse 

em conhecer melhor? 

22) Quais os limites ou barreiras que o Projeto Parcerias encontra para a realização de suas 

propostas junto aos alunos (do professor, da instituição e da comunidade) ? 
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23)Como no teu entender se poderia organizar como parte do projeto, ações superativas desses 

limites? 
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Anexo 2 - Roteiro de observação na sala de aula 

 Os alunos são solicitados a participar ativamente das aulas? 

 O professor utiliza mídias e metodologias participativas em sala de aula, na perspectiva que 

a Pedagogia da Comunicação propõe? Com quais mídias /linguagens o professor trabalha? 

 Os alunos são considerados numa visão abrangente, reconhecendo que as emoções não 

ficam fora da sala quando inicia a aula? 

 O professor valoriza somente a memorização ou estimula a análise, a síntese e a 

construção do conhecimento (relação dialógica)? 

 Ao apresentar um conteúdo novo, o professor: apresenta razões e importância de se 

trabalhar com esse tema em seu ponto de vista? Recolhe opiniões dos alunos sobre o 

assunto; verifica as relações e experiências que os alunos têm ou não com ele? Estabelece 

a relação com outras disciplinas e/ou com o cotidiano dos alunos? 

 Ao perceber que os alunos não compreenderam o conteúdo, o professor procura reformular 

sua estratégia de ação ou repete a forma que não deu certo? 

 Os conteúdos são contextualizados ao serem retomados em aulas posteriores? 

 Como o professor lida com as respostas (certas ou erradas) dos alunos? 

 Quando a não compreensão do conteúdo é de alguns alunos, como o professor lida com a 

situação? 

 A turma parece à vontade para se posicionar? 

 A curiosidade é estimulada e valorizada como impulsionadora na busca do crescimento?  

 O erro é visto como um estágio em direção à aprendizagem? 

 Os alunos trabalham em grupos ou somente individualmente? 

 Os alunos socializam seus trabalhos, defendendo suas idéias e aceitando críticas e  

      acréscimos trazidos pelos colegas? 

 Os alunos são estimulados à autonomia? O professor permite/favorece que eles tomem 

decisões, de acordo com sua idade? 

 

 

 
 
 
 


