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O presente artigo apresenta uma pesquisa aplicada com base nas práticas pedagógicas desenvolvidas
com os professores dos Colégios da Polícia Militar da Bahia, unidades Dendezeiros e Lobato, nas
Atividades Complementares (AC’s), potencializadoras da formação continuada dos docentes. Como
a formação continuada potencializa o trabalho docente para a atividade com pesquisa? Não há
pretensão em indicar modelos, mas socializar uma possibilidade de inovação pedagógica, através do
trabalho em ACs. A discussão tem como base metodológica a pesquisa participante e a revisão de
literatura com aporte teórico em autores como Paulo Freire, Bernadetti Gatti, Tânia Hetkowski,
dentre outros. A AC precisa ter mais visibilidade e ser compreendida como direito e uma das
possibilidade de formação continuada do professor.
The present article presents an applied research based on the pedagogical practices developed with
the teachers of the Military Police Colleges of Bahia, Dendezeiros and Lobato units, in the
Complementary Activities (AC&39;s), enhancing the continuing education of the teachers. How
does continuing education enhance teaching work for research activity? There is no intention to
indicate models, but to socialize a possibility of pedagogical innovation through the work in CAs.
The discussion is based on participatory research and literature review with theoretical support in
authors such as Paulo Freire, Bernadetti Gatti, Tânia Hetkowski, among others. CA needs to be more
visible and understood as a right earned and one of the forms of continuing teacher education.
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Introdução

O trabalho tem como objetivo identificar a Atividade Complementar (AC) como processo formativo
de professores na área de Ciências Humanas, no Ensino Médio, em Salvador, Bahia, na perspectiva
de uma educação cidadã, humanitária e transformadora. A formação de professores é um direito,
garantia que fortalece o fazer e o saber pedagógico e confere sentido ao trabalho coletivo da escola.

No estado da Bahia houve um acréscimo na carga horária de AC com a exigência semanal das
reuniões, um ganho histórico para educadores, por ser o momento de encontro entre professores de
uma mesma área do conhecimento, a coordenação e a gestão escolar. Vale dizer que alguns
encontros são promovidos com a presença de todas as áreas, intitulados “ACzões”, nas quais a
interação entre professores se constituem em verdadeiros espaços de construção do conhecimento e
socialização de boas práticas pedagógicas.

Em encontros periódicos os professores podem tomar decisões, relacionarem problemas e discutirem
sobre a realidade da escola e da turma que ensina, além de planejar através da interdisciplinaridade
os conteúdos curriculares e aqueles trazidos por demandas cotidianas. A importância e a validade da
AC assumem uma maior dimensão quando se observa que a organização do trabalho docente é algo
dinâmico, vivo, que demanda um constante planejamento e (re) planejamento na tentativa de garantir
a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem.

Assim, as AC’s efetivamente tornam-se espaços para construção de propostas e ao mesmo tempo de
resistência, por parte daqueles que não concordam com a forma que as demandas chegam até a
escola. Por isso, é um equívoco pensar que as AC’s são concebidas apenas como espaço de
planejamento de aulas e dos projetos da escola. Ao contrário, mostra-se como lugar de resistência e
desistência, reivindicações diversas e luta por melhorias na educação. Daí a importância desses
encontros serem mediados pelo coordenador pedagógico, que irá possibilitar que haja um equilíbrio,
para que esses encontros não se limitem apenas as queixas, mas que possam promover caminhos de
mudança.

As AC’s tornam-se espaços de resistência e construção por permitir que professores e coordenadores
articulem o trabalho pedagógico, não ficando apenas reféns de trabalhos prontos que não valorizam o
contexto social no qual os sujeitos estão envolvidos. É possível também promover, através dessas
reuniões, práticas colaborativas na qual a troca de experiências favorece o trabalho pedagógico,
motiva o professor a ser pesquisador e incentiva a pesquisa no espaço da sala de aula.

No momento em que discutimos sobre a importância das AC’s, torna-se salutar entender que essas
atividades ressoam na prática pedagógica dos professores que em interação com outros, promovem
reflexões sobre o cotidiano escolar que cada dia se torna mais desafiador e necessita de ações
dinâmicas para o enfrentamento da diversidade daquele espaço. Assim, é pertinente neste contexto,
discutir sobre as práticas pedagócas inovadoras.

Muitos trabalhos exitosos podem ser compartilhados nas AC’s a fim de servirem como parâmetro
para outras construções pedagógicas e neste texto será possivel compartilhar uma experiência entre
professores de duas escolas da Rede Pública que buscou inovar a partir da publicação da Base
Nacional Comum Curricular – BNCC para os ensinos Fundamental e Médio, que tem a intenção de
promover o alinhamento dos conteúdos para a garantia da aprendizagem de estudantes de todo país.

Assim é imprescindível que a gestão escolar promova todos os meios para que as reuniões em AC
aconteçam de forma tranquila, em ambiente adequado, com disponibilização de recursos materiais e
humanos, dentro do planejamento pedagógico da escola, para que todos os envolvidos percebam a
importância desses encontros. Ela exerce um papel fundamental para que a legislação seja cumprida
e reverbere na melhoria dos indicadores educacionais e garantia de um percurso educativo digno para
os estudantes.
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Metodologia

O percurso metodológico utilizado foi da Pesquisa qualitativa, com abordagem participante, através
de observações da própria prática e da leitura do documento que legisla as Ac’s, no Estado da Bahia,
a Lei n.º 8.261, de 29 de maio de 2002.

Esta lei disciplina o Regime Jurídico do Magistério Público nos níveis fundamental e médio. No Art.
8º apresenta uma das funções do coordenador pedagógico, que é coordenar e acompanhar as
atividades dos horários de Atividade Complementar na Unidade Escolar e aos professores, a
obrigatoriedade nos encontros:

Art. 57 - É obrigatória a participação de todos os professores em efetiva
regência nas Atividades Complementares, em dia e hora determinados pela
direção da Unidade Escolar, sendo essas atividades supervisionadas pelo
Coordenador Pedagógico, sem prejuízo da carga horária destinada à efetiva
regência de classe. (BAHIA, 2002)

A AC constitui em momento de ação coletiva, na organização do trabalho docente, desde o
planejamento de aulas e projetos aos momentos avaliativos, para substanciar as atividades
construídas pelos professores na sua área de conhecimento, como pressupõe o Artigo 56:

Art. 56 - Considera-se Atividade Complementar, a carga horária destinada,
pelos professores em efetiva regência de classe, com a participação coletiva
dos docentes, por área de conhecimento, à preparação e avaliação do trabalho
didático, às reuniões pedagógicas e ao aperfeiçoamento profissional, de
acordo com a proposta pedagógica de cada Unidade Escolar. (BAHIA, 2002)

Os horários de AC’s são utilizados para o fortalecimento do grupo de educadores contra “pacotes
prontos” que historicamente dominavam o cenário educacional. A AC concede um novo olhar a
professores e coordenadores para implementação de propostas que retratem a realidade da
comunidade escolar, na condição de protagonista que podem gerar discussões sobre demandas em
políticas públicas na educação.

A pesquisa participante é dialógica e transformadora, “[...] buscam-se estratégias para superar as
dicotomias de sujeito-objeto e de teoria-prática, [...]” (BRANDÃO e STRECK, 2006, p. 106), pois
há uma complexidade que precisa ser compreendida através das falas, nas conversas entre
professores, inclusive a necessidade de formação continuada no processo pedagógico, onde a AC se
insere como uma das condições para o fortalecimento da formação do professor.

A partir das conversas entre os professores dos Colégios eram eram divididos por área do
conhecimento, era possível identificar os problemas existentes em determinada realidade da sala de
aula e da escola, com a socialização das experiências exitosas e planejamentos em grupo das
atividades a serem realizadas na unidade escolar.

Um dos principais desafios foi a proposta de pensar o planejamento de forma coletiva, e ao mesmo
tempo homogêneo, possibilitando que o estudante ao solicitar transferência não sofresse
descontinuidade no processo de aprendizagem, pois é uma realidade bem comum entre as duas
escolas, o pedido de transferência.
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Vale dizer que na prática não se configura em desrespeito à autonomia de cada professor, pois no
momento das AC’s, as discussões tinham o objetivo de sanar as possíveis dicotomias e ao sair, o
planejamento já estava com a aquiescência de todos os envolvidos no processo.

A conversa anima as discussões e abre possibilidades para exposição dos sentidos que são dados
pelos educadores para este momento, pois “[...] cada ação desencadeadora de novas ações faz-se
acompanhar do permanente diálogo entre a prática teoria prática. Prática compreendida como lócus
de produção de teoria, teoria em movimento.” (SAMPAIO, 2018, p. 24). Partimos da tentativa de
compreender a importância das ACs como formação continuada a partir dessas conversas sobre a
sala de aula e depois transcendemos ao AC como direito.

Nesse sentido, é preciso enfatizar que a AC foi fruto do movimento de professores que lutaram para
que esse espaço acontecesse na escola. Infelizmente, temos percebido que em algumas instituições de
ensino esse momento é visto como uma obrigação. Sendo assim essa pesquisa também possui o viés
(in)formativo, no momento em que chama a atenção para o aspecto da luta de classe que envolveu
essa conquista.

As Atividades complementares (AC’s) possibilita novas práticas pedagógicas

O processo de ensino e aprendizagem é constituído por uma amplitude de variáveis que o torna
dinâmico e ao mesmo tempo complexo. São muitas as questões que envolvem esse processo, tais
como: a aprendizagem, o currículo, o contexto social, a comunidade escolar, a formação docente, os
estudantes, dentre outros, cada sujeito ou objeto citado, imerso em outras tantas dimensões que
desafiam a todo instante a prática pedagógica.

Diante dos desafios educacionais contemporâneos, as práticas pedagógicas, precisam ser atualizadas
o tempo inteiro. Formas “tradicionais” de ensino são questionadas, e aos poucos dão lugar a novas
práticas que se propõem ao desenvolvimento de maior sentido para a aprendizagem dos estudantes.
Assim os momentos em AC’s se tornam locus para repensar essas práticas e possibilitar a mudança
de algumas delas em favor de uma aprendizagem mais significativa para o estudante.

Torna-se pertinente, a discussão sobre as potencialidades das AC’s, pois estas são promotoras de
avanços significativos no processo de ensino, no instante que proporciona participação, interação e
troca de saberes e vivências que possibilitam um olhar resignificado para as maneiras de ensinar e
aprender, diante da dinâmica do contexto educacional. São professores e professoras que em
movimento de troca compartilham o seu cotidiano da sala de aula, suscitando no outro que ouve a
alternativa também para os dilemas que também enfrenta.

Entender as práticas educativas para além da sala de aula consiste hoje em um passo muito
importante para o desenvolvimento de ações pedagógicas que oportunizem aos estudantes maiores
interações com o cenário contemporâneo o qual exige cidadãos mais autônomos, críticos e, portanto,
atuantes na sociedade em que vivem. Neste sentido, sendo o professor mediador do processo ensino
e aprendizagem, bem como um profissional que esteja além da mera transmissão do conteúdo, mas
que seja um motivador na produção do conhecimento.

É preciso que as novas práticas pedagógicas comecem a subverter as ações tradicionais de
reprodução de métodos que por si só, já não dão mais conta da dinâmica do processo educativo e que
“novas” formas precisam ser assumidas, tornando-se urgente a reflexão sobre a prática. Ao refletir, o
professor poderá perceber que outras formas de educar estão emergentes e que exigem dele uma
nova postura. Neste sentido, é pertinente o conceito de inovação trazido por HETKOWISKI (2014),

[...] é necessário superar a ideia de inovação baseada em modelos
pedagógicos tradicionais e pensar na inovação pedagógica como propulsora
de processos dialéticos às práticas humanas, as quais considerem análises
crítico-reflexivas na criação de solução aos problemas sociais e nas
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perspectivas para o presente e futuro dos alunos, especialmente aos sujeitos
da Rede Pública de Ensino. Ou seja, a sala de aula pode ser um espaço de
pesquisa; construção de múltiplos conhecimentos; desenvolvimento de
aprendizagem aliados às TIC e; gerador de práticas pedagógicas inovadoras
que objetivem envolver, colaborativamente, toda a comunidade escolar na
descoberta, conquista e possibilidades de ações significativas para a escola,
bairro, cidade e para a vida de cada ser humano (HETKOWISKI, 2014, p.
10).

As reuniões de AC se apresentaram como espaços de inovação, na condição de formação continuada
para os professores, com estudos de temas referentes às demandas da escola, discussões acerca das
limitações e problemas encontrados no processo, além da socialização das ações construídas em sala
de aula com os estudantes, através da motivação pela pesquisa.

A prática de reuniões por área de conhecimento, realizadas semanalmente, com análise das situações
existentes nas unidades escolares e o incentivo a uma metodologia em sala baseada na pesquisa
realizada por estudantes, faz uma aproximação aos estudos do grande pensador da educação, Paulo
Freire, com a afirmação que todo educador precisa compreender de que: “ensinar não é transferir
conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção” (FREIRE, 1996, p. 22).
Tal compreensão se constata quando o professor rompe com o modelo de “educação bancária” que
vê no aluno, apenas um lugar para depósito de informações, quase sempre sem relação dos conteúdos
com a prática.

A partir do momento em que o professor começa a compreender que o conhecimento deve ser
desenvolvido, dentro de um processo colaborativo de construção, o seu olhar estigmatizado de um
aluno que “não sabe nada” vai se modificando e a sala de aula vai oportunizando a edificação de um
espaço mais interativo, colaborativo, de trocas, com relações mais dialógicas e participativas, assim a
sala de aula passa a ser o mundo das trocas de experiências destes sujeitos movidos pelo diálogo,
porque

a dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em
que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que professor e
alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica,
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto
ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam
epistemologicamente curiosos. (FREIRE, 1996, p. 86).

E assumir-se epistemologicamente curiosos permite a professor e aluno, estarem o tempo inteiro
dispostos a conhecer, a aprender, a inovar, a criticar, a mudar, enfim, a (re) descobrir o aprendizado,
mesmo em um espaço de conflitos e contradições como é a escola. E um dos desafios atuais
encontra-se no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, que vem há algum
tempo, provocando mudanças dentro desse ambiente, que é o espaço escolar. O acesso a essas TIC’s
acontecem de várias formas e nem sempre educador e educando encontram a melhor maneira de
trazê-las como coadjuvantes no processo de ensino-aprendizagem. Quando elas ocorrem, são sob
formas indiscriminadas de acesso, e nem sempre contam com a mediação necessária para torná-las
parceiras do processo.

Nesse sentido, vale dizer que muitas são as barreiras para que as inovações tecnológicas cheguem
e/ou aconteçam a contento, pois desde o acesso a forma como se instrumentaliza essas tecnologias,
até a forma como elas são utilizadas em sala de aula, várias questões podem ser apontadas. Por estas
questões, precisamos conceber a tecnologia para além das máquinas, para além do digital, pensando
em um conceito de tecnologia que nos remeta ao fazer humano, e a partir deste, nos levar a captar o
sentido da inovação pedagógica, que não necessariamente está atrelada ao digital. Mas, que são
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novas formas do fazer pedagógico que podem se apresentar de várias dimensões. Segundo LIMA
JÚNIOR (2005), a tecnologia configura-se como

[...] um processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos
materiais e imateriais ou os cria a partir do que está disponível na natureza e
no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de
seu contexto, superando-os (...). Técnica tem a ver com arte, criação,
intervenção humana e com transformação. Tecnologia, em decorrência,
refere-se a esse processo produtivo, criativo e transformativo (LIMA JR,
2005, p. 15).

No bojo dessa observação, é oportuno entender que a educação contemporânea requer cada vez mais
educadores que acreditem no potencial das práticas inovadoras para acompanhar esse processo tão
dinâmico que é educar na escola. Essas discussões sobre tecnologias foram iniciadas nas reuniões de
AC, momento de entrelaçamento de ideias, onde muitos professores demonstram a mesma
preocupação. Sendo assim, é pertinente o que diz HETKOWSKI (2004, p.20), “é na prática que o
professor deve organizar suas ações, lidar com a improvisação, mediar às informações, explorar as
tecnologias e superar a cultura pedagógica instituída”. Nas Atividades Complementares os
educadores podem construir ideias, sugerir ações, elencar limitações e produzir práticas
significativas.

Dessa forma, as práticas pedagógicas precisam assumir dimensões para além do “fazer”, é necessário
que estas sejam entendidas a partir do agir reflexivo do professor em relação a sua prática. Elas
devem ser colaborativas, participantes, engajadas e acima de tudo críticas. FRANCO, corroborando
com FREIRE, acrescenta que devem ser dialógicas,

as práticas, para operarem, precisam do diálogo fecundo, crítico e reflexivo
que se estabelece entre intencionalidades e ações. A retirada dessa esfera de
reflexão, crítica e diálogo com as intencionalidades da educação implica o
empobrecimento e, talvez, a anulação do sentido da prática educativa.
(FRANCO, 2015, p.613).

Não podemos falar em prática pedagógica e sim em práticas. São muitas as formas e maneiras de
atuar. São muitos os contextos para analisar essa prática, tornando cada vez mais crescente a
necessidade de admitir novas posturas. Para a realização de uma proposta pedagógica que dê conta
dessa nova dinâmica educacional, é urgente que se pense em alternativas outras que possam dar
conta das demandas que esse contexto traz. Devemos considerar que as práticas pedagógicas,
segundo FRANCO (2017), são muito subjetivas e depende muito da atuação de cada sujeito
envolvido dentro do processo de ensino-aprendizagem, bem como da sua imersão no espaço
educacional.

As práticas pedagógicas possuem as seguintes características: “organizam-se
em torno de intencionalidades previamente estabelecidas, caminham por
entre resistências e desistências, em uma perspectiva dialética, pulsional,
totalizante e trabalham com e na historicidade; implicam tomadas de
decisões; de posições e se transformam pelas contradições. (FRANCO, 2017,
p. 605).

Face o exposto, as ações pedagógicas devem ser analisadas a partir desse processo dinâmico, que não
está restrito apenas ao fazer da sala de aula, mas envolve todo contexto de professores e alunos, suas
vivências e experiências, suas formações que aos poucos vão se evidenciando e interferindo
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diretamente nas práticas educativas. Essas práticas se fortacem quando são compartilhadas, pois
ganham expressão e se potencializam. Por isso a necessidade de promover nas AC’s as trocas de
saberes, o compartilhamento de inquietações oriundas da prática docente, do cotidiano, para
encontrar possibilidades de solução nesse espaço colaborativo.

Formação de professor na AC: autonomia e construção para pesquisa aplicada

No cenário educacional, ainda encontramos profissionais de educação que acreditam que a formação
continuada dos professores só será possível se realizada através de cursos externos e com carga
horária realizada a parte daquela trabalhada na sala de aula. Essa constatação evidencia o
desconhecimento de diversas possibilidades relativas à formação do professor, que podem ser
desenvolvidas nas escolas durante a realização das reuniões de Atividade Complementar - AC. Elas
ocorrem nas escolas públicas do Estado da Bahia, uma vez por semana, com a presença de um
articulador de área, professores de disciplinas separados por área de conhecimento, coordenador
pedagógico e a participação dos gestores pedagógicos, quando necessário.

Essa cenário pode ser discutido a partir do documento do Ministério da Educação que estabelece as
bases para a formação de professores e dentro dela a formação continuada, é o parecer de 2015,
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica, que diz:

A formação continuada deve se dar pela oferta de atividades formativas
diversas incluindo atividades e cursos de atualização e extensão, cursos de
aperfeiçoamento, cursos de especialização, cursos de mestrado e doutorado
que agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da
educação, à área de atuação do profissional e às instituições de educação
básica, em suas diferentes etapas e modalidades. A formação continuada deve
se efetivar por meio de projeto formativo que tenha por eixo a reflexão crítica
sobre as práticas e o exercício profissional e a construção identitária do
profissional do magistério. (MEC, 2015, p.34).

A partir dessa citação é possível ampliar a concepção de formação e os espaços no qual as mesmas
podem ocorrer. É muito importante entender a formação continuada como momentos de reflexão
crítica sobre a prática, e neste aspecto as AC’s conseguem oportunizar, na medida que promove o
compartilhamento de práticas pedagógicas, momentos de leitura e estudos sobre o fazer da sala de
aula, as discussões sobre as inovações tecnologicas, sobre os dilemas sociais que interferem
diretamente na escola, dentre outros. Trata-se de um lugar de formação permanente a partir das
interações que acontecem naquele espaço.

As AC’s têm a função de socializar as práticas pedagógicas e curriculares realizadas pelos docentes,
além de promover diversas ações, que perpassam pelo processo da formação continuada de
professores na perspectiva de potencializar as estratégias utilizadas em sala de aula. Assim sendo,
esse tipo de reunião em questão torna-se um momento ímpar no núcleo escolar. Da mesma forma,
tem por objetivo desenvolver o planejamento, avaliação, formação continuada do professor e o
acompanhamento pedagógico da escola, constituindo-se em um momento para o diálogo, troca de
experiências, a reflexão e a socialização das práticas pedagógicas.

Nesse sentido entende-se a AC, como um espaço de discussões e debates sobre o Projeto Político
Pedagógico (PPP), colegiado escolar, análise dos pontos positivos e daqueles que precisam melhorar
na escola e na sala de aula, atividades avaliativas e o planejamento de projetos interdisciplinares.

Diante do exposto percebe-se que atrelada às inúmeras ações realizadas durante as atividades
complementares, também são desenvolvidas, ou mesmo intensificadas competências, tais como:
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colaboração, partilha, interação, empatia, liderança e participação coletiva, pensamento crítico,
muitas das quais já existentes no profissional da educação, mas que na sua quase totalidade os
mesmos não possuem essa consciência, promovendo assim a ampliação da visão crítica e reflexiva
acerca da importância da efetiva participação nas reuniões de AC.

No entanto, cada vez mais se faz necessário mobilizar o corpo docente quanto a importância da
presença e da participação ativa nos encontros semanais das AC’s, buscando o entrelaçamento do
conhecimento curricular com as ações desenvolvidas nas reuniões semanais. São nos momentos de
AC’s que vislumbra-se a oportunidade de compartilhamento das boas práticas, é o momento do
professor que desenvolve uma prática inovadora, dissiminar com seus colegas, possibilitando o
aperfeiçoamento desta prática com a participação de outros envolvidos no processo.

Para tanto se faz necessário superar alguns desafios, a compreensão de que as AC’s estão incluídas
na carga horária de trabalho dos profissionais da educação, não sendo assim uma demanda opcional;
estimular o diálogo em torno das questões pedagógicas entre professores e coordenadores
pedagógicos; proporcionar o hábito da socialização das atividades realizadas na mesma área de
conhecimento pelos professores como forma de garantir uma melhor execução da mesma. É um
exercício semanal que proporciona diversas possibilidades na transformação do fazer
pedagógico/educacional como um todo, que implicam diretamente no bom desempenho escolar.

O olhar para a conquista dos momentos de AC’s devem fazer parte da construção crítica do
professor. É o momento de mobilização das questões que envolvem o processo educativo, é a
oportunidade de socializar o debate, bem como promover mudanças que reverberem no processo
ensino e aprendizagem. E esse espaço deve contar com a participação dos sujeitos envolvidos, que
devem conceber a AC, como um direito, uma conquista e exercer seu papel enquanto promotor de
mudanças na escola.

É inegável a importância da realização da AC, na educação básica. Nesse sentido será destacado aqui
por meio de uma narrativa as AC’s, do Ensino Médio realizadas na área de Ciências Humanas, para
tanto teremos como lócus de pesquisa os Colégios da Polícia Militar do Estado da Bahia (CPM),
através das unidades: Dendezeiros e Lobato, ambas localizados na cidade de Salvador - BA. Por
fazermos parte das instituições de ensino em questão e por termos vivenciado diversas ações as quais
merecem ser compartilhadas. Nesse sentido nos debruçamos para pontuar a importância das ACs no
processo formativo do professor.

As referidas Unidades de Ensino pertencem a Secretaria Estadual de Educação da Bahia e que fazem
parte de um Projeto piloto, junto com mais 100 (cem) escolas para implementação das mudanças
apresentadas pelo Ministério da Educação – MEC que dizem respeito ao Novo Ensino Médio, a
partir da exigência da Lei n.º 13.415/2017 e da Base Nacional Comum Curricular – BNCC para a
Educação Básica, como definida a seguir:

BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem
desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo
a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação - PNE
(BRASIL, 2017, p.8)

Para a implementação da Lei do Novo Ensino Médio, foi preciso pensar na inclusão dos Itinerários
Formativos por área de conhecimento para construção da nova matriz curricular para essa etapa do
ensino. Assim foram realizados alguns encontros específicos para iniciar essa construção e foram as
reuniões em AC’s que serviram de locus para esse movimento. As reuniões ocorreram mensalmente
durante 6 (seis) meses com professores de todas as áreas.
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Para essa construção foi necessário em alguns encontros a reunião das duas Unidades de Ensino em
questão, em um memso lugar para possibilitar uma interação maior entre os professores. Essa
vivência já teria sido validada, a partir da experiência com a escolha do material didático (livro) e
algumas tomadas de decisões condizentes com as realidades das unidades, como foi o caso da
escolha das Disciplinas e da construção das ementas de cada uma que iriam compor cada itinerário
formativo.

Vale ressaltar que a Lei do Novo Ensino Médio trazia a perspectiva dos itinerários formativos, mas
não existia ainda em 2017, um documento que norteasse a construção. Assim, houve um trabalho de
muita dedicação e compromisso dos professores envolvidos, que mesmo diante de algumas
resistências relativas ao momento político que o país passava, começaram a construir as
possibilidades de trabalhos.

Desta forma, foi oportunizado aos professores a discussão de uma implementação da Lei que nasce a
partir de uma medida provisória, pouco discutida com as representações da classe dos educadores.
Neste contexto, a utilização dos horários de AC’s para o fortalecimento do movimento de resistência
aos “pacotes prontos” que historicamente dominavam o cenário educacional, concedeu novo olhar a
professores e a coordenação pedagógica com o objetivo de implementar propostas que retratem a
realidade da comunidade escolar.

Nesses momentos de construção, os debates muitas vezes se acirraram, com a resistência de alguns
professores. No entanto, com o caminhar dos encontros, foi se fortalecendo outras formas de
resistências como a de construir propostas a partir da realidade de cada escola, mais contextualizadas
com as necessidades daqueles estudantes e não apenas para obedecer o que vinha determinado pela
SEC. Percebe-se com essa prática o exercício do ser político, que é o professor e como suas ações
interferem diretamente no proceso ensino-aprendizagem

Nesse contexto ocorreu o processo de formação continuada dos professores, também através de
leituras de textos, produção de planos para atendimento das competências exigidas a partir da BNCC,
dando origem a construção dos planos de curso para compor os itinerários formativos, por área de
conhecimento, valorizando a interdisciplinaridade, dentre elas: Práticas Integradoras e Pesquisa
Aplicada em Ciências Humanas I e II, Práticas Integradoras e Pesquisa Aplicada em Ciências da
Natureza I e II, Projeto de Vida, Filosofia e Fundamentos Sociais do Trabalho, Práticas Integradoras
e Pesquisa Aplicada em Língua Portuguesa e Literatura, Práticas Integradoras e Pesquisa Aplicada
em Língua Estrangeira, Práticas Integradoras em Arte, Matemática Aplicada às Ciências Humanas,
entre outras.

É importante dizer que a proposta dos itinerários formativos é a de flexibilização do currículo e que
as Disciplinas propostas, precisam promover práticas inovadoras que rompam com o tradicionalismo
da educação bancária, que concebe o aluno enquanto depósito de informações e pouca ou nenhuma
vivência prática. Dessa forma, as reuniões em AC’s buscou fortalcer a interação entre as diversas
áreas para promover mudanças na prática, como a utilização de oficinas, rodas de conversa,
seminários, dentre outras que insiram o estudante como protagonista do processo de ensino e
aprendizagem.

Muitos encontros foram realizados com a coordenação pedagógica e os professores que atuavam no
1º ano do ensino médio das diversas áreas, buscando atingir o alinhamento do plano de curso, através
da proposta de pesquisa aplicada, que iriam compor em seguida os itinerários formativos, visando
potencializar nos estudantes a visão crítica e reflexiva. Neste sentido houve uma busca em promover
uma aprendizagem mais dinâmica onde o conhecimento tem que ser construído diariamente pelo
estudante através da pesquisa e não simplesmente pela transferência de conteúdo pelo professor ao
discente. Sendo assim, essa atividade gerou o desenvolvimento da autonomia nos jovens, essa que
pode ser constatada durante o processo da realização das pesquisas quando os mesmos extraem do
objeto analisado o seu próprio entendimento.
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Durante as primeiras reuniões para construção dos planos de curso dos itinerários formativos, alguns
professores mostraram certa resistência diante da nova proposta, pois os docentes contestaram como
iriam trabalhar os seus conteúdos utilizando a pesquisa aplicada, ou seja, nesse momento parte dos
docentes estavam vendo a aprendizagem de forma fragmentada, além de estarem diante de muitas
novidades. Entretanto, a proposta de produção coletiva, em que os professores iriam pensar juntos e
conseguiram construir em grupo levou-os a uma motivação em começar. Ocorreram muitas reuniões
de AC, com diversos exemplos de trabalhos já realizados pelos próprios docentes, que usavam
nomenclatura, mas com o mesmo objetivo de incentivar os estudantes a serem mais independentes,
daí os professores foram compreendendo e se envolvendo na nova forma de trabalho pedagógico.

Durante esses encontros, em conjunto com as diversas áreas do conhecimento, os professores
desenvolveram, no coletivo, um barema, para o processo avaliativo dos resultados das pesquisas
realizadas pelos estudantes com a prioridade nas questões qualitativas, mais do que nas questões
quantitativas, pelo fato de acreditar que questões como: pontualidade, organização, cumprimento das
etapas e apresentação, são pontos importantes para o andamento da pesquisa. Contudo, foram
desenvolvidas diversas atividades pelos discentes envolvendo a pesquisa aplicada ao longo do ano,
que contribuíram para o desenvolvimento e constante aprimoramento da oralidade e da escrita dos
mesmos.

Resultados e discussões

A valorização dos momentos de AC’s, conduz o professor a uma motivação maior para
enfrentamento dos problemas e ressignificação de sua prática que, em articulação com outros
colegas, podem subverter práticas autoritárias e sem envolvimento com a realidade de cada
comunidade escolar.

Foi possível também entender que o envolvimento docente só se consolida, no momento em que,
este se percebe partícipe do processo. Para Gatti (2003), as questões psicoemocionais da formação
docente, precisam ser levadas em consideração ao se efetivar propostas, e desta forma, lutar contra os
“pacotes prontos” que não dialogam com aqueles e aquelas que estão na realidade da escola.

Um dos resultados importantes desse processo aparece na fala dos professores , quando exprimem
nas reuniões necessidade dos encontros em AC’s tornarem-se exercícios de reflexão sobre as
práticas.

Outra análise necessária é a percepção de que tais encontros desenvolvem processos formativos que
“visem a apropriação da autonomia docente, o exercício de práticas inovadoras e reflexivas, que
potencializem o trabalho pedagógico e considerem análises crítico-reflexivas na criação de solução
aos problemas sociais” (HETKOWSKI, 2004, p.10), muitas vezes nem são reconhecidas pelos
próprios professores.

Assim, as práticas pedagógicas desenvolvidas nas AC’s precisam assumir dimensões para além do
“fazer”, é necessário que estas sejam entendidas a partir do agir reflexivo do professor em relação a
sua prática. Elas devem ser colaborativas, participantes, engajadas e acima de tudo críticas. As
práticas precisam do diálogo fecundo, crítico e reflexivo. Para FRANCO (2017, p.613) “estas
práticas se estabelecem e se organizam em torno de intencionalidades previamente estabelecidas e
caminham por entre resistências e desistências”, na construção do fazer e saber pedagógico.

Face o exposto, as práticas pedagógicas devem ser analisadas a partir desse processo dinâmico, que
não está restrito apenas às reuniões semanais em AC’s ou ao fazer da sala de aula, mas envolve todo
contexto de professores e estudantes, suas vivências e experiências, suas formações que aos poucos,
vão se evidenciando e interferindo diretamente nas práticas educativas.
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Considerações finais

Diante do exposto percebe-se que é inegável a importância da realização da AC, na educação básica,
direito conquistado que precisa ser valorizado a cada semana pelos seus principais sujeitos, os
professores da rede pública estadual de ensino da Bahia.

A AC precisa ter visibilidade e garantir na prática os objetivos propostos, com a perspectiva de
formação continuada do professor. Há uma urgência presente nas falas dos educadores, sentem-se
distantes de temas mais atuais, como: os desafios de lidar com a juventude, as tecnologias digitais,
nas abordagens de assuntos ligados à sexualidade ou relações de gênero, depressão, auto-mutilação,
enfim todos esses temas podem ser abordados nos encontros e proporcionar aos professores um
contato com essas temáticas que permeiam o cotidiano da escola e se apresentam nas mínimas ações
na sala de aula.

Limitações apresentadas por professores podem ser dissipadas nos encontros semanais, em busca de
resoluções de problemas ou na luta por minimizar as situações que não dependem unicamente dos
professores.

As Atividades Complementares enriquecem o trabalho pedagógico, ressignifica a prática do
professor e valoriza as ações coletivas construídas nas escolas.
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