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O saber dos professores – como qualquer outro 
tipo de saber de intervenção social –  

não existe antes de ser dito. 
 

A. Nóvoa 

  



 
 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisou as concepções que permeiam as práticas de ensino e os saberes dos 
professores das disciplinas que compõem o currículo do Ensino Médio. Como questão central 
têm-se, será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos professores a partir dos 
saberes da experiência de forma consciente ou inconsciente? Trata-se de uma pesquisa de 
cunho qualitativo e quantitativo, caracterizando-se como descritiva. A base teórica foi descrita 
a partir de duas unidades de análise: Reformas Curriculares no Ensino Médio e Os Saberes da 
Docência. Centrando-se nos saberes, habilidades mobilizadas na prática pedagógica, a maior 
parte dos pesquisados mostra que realiza o planejamento a partir dos saberes disciplinares e 
da realidade dos alunos. No que tange a relevância, a mesma proporção escolhe a conjuntura 
dos saberes e saberes disciplinares. Diante de situações-problema recorrem aos saberes 
experienciais. Intitulam-se professores reflexivos, no sentido de transformação 
aperfeiçoamento. Consideram relevantes para a melhoria da qualidade do Ensino Médio, 
mudanças na formação inicial no sentido de aproximar o discurso epistemológico do prático. 
No que diz respeito às mudanças provenientes LDBEN, PCNEM e do ENEM, a maioria 
alterou a prática pedagógica, porém não atende às finalidades da educação escolar escrita no 
currículo do Ensino Médio. Quanto à aprendizagem dos alunos, houve predominância na 
elaboração didática, embora canalizem também para questões sociológicas, estruturais e de 
relacionamento professor e aluno. No tocante a avaliação da aprendizagem, mesmo utilizando 
avaliações formativas e somativas, a maioria remete a ideia de avaliar como julgamento. Por 
fim, podemos inferir que os professores vivem em constantes movimentos e contradições para 
encontrarem os fundamentos que expliquem a sua prática, seja pelo imediatismo decorrente 
das exigências local e global, seja pela manutenção dos seus pressupostos. Eles constroem 
suas identidades profissionais através da experiência docente. Assim, essa pesquisa ratifica a 
necessidade da publicização dos saberes da experiência. 
 

 
Palavras chave: Saberes docentes. Ensino Médio. Reformas curriculares. Práticas 
pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the concepts that underly teaching practices and teachers' knowledge 
of the disciplines that comprise the high school curriculum. As central question: is there a 
theory of knowledge built by teachers from the knowledge of experience, consciously or 
unconsciously? This is a qualitative and quantitative research characterized as descriptive that 
sought to reveal how teachers construct their knowledge. The theoretical basis was described 
from two units of analysis: Curriculum Reform in Secondary Education and the Knowledge 
of Teaching Focusing on knowledge, skills and attitudes mobilized in pedagogical practice. 
Most of respondents show that plan reagarding disciplinary knowledge and the reality of the 
students. Regarding the relevance for teaching practice, the same number chose the 
conjuncture of knowledge and disciplinary knowledge. They construct pedagogical action 
from the reading of general training, and specific, experiences. They call themselves reflective 
teachers in order to improve processing. They consider relevant to improve the quality of 
secondary education, change pre-service training, in order to bring theory into practice and 
ensure solid training. Problems facing situations draw on knowledge from experience. With 
respect to changes from LDBEN, PCNEM and ENEM most of them changed pedagogical 
practice, but do not know the goals of education in school writing curriculum in high school. 
The learning predominance of the students in preparing for teaching, but also to channel 
sociological issues, structural, and teacher-student relationship. In regard to learning 
assessment, even using formative and summative assessments, the majority refer then to idea 
of evaluating as a judgment, then to evaluate the possibilities to detect and students' 
difficulties. Finally, we can infer that teachers live in constant movement and contradictions 
to find the reasons that explain their practice is due to the immediacy of local and global 
requirements, the maintenance of their assumptions. They build their professional identities 
through the teaching experience. Thus, this research confirms the need for publicity of the 
knowledge of experience. 

 

Keywords: Teacher knowledge, high school, curricular reform, pedagogical practices. 
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1  INTRODUÇÃO 
 

Quem somos nós, quem é cada um de nós, 
senão uma combinatória de experiências,  

de informações, de leituras de imaginações? 
Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca,  

um inventário de objetos, uma amostragem de estilos,  
onde tudo pode ser continuamente remexido 

e reordenado de todas as maneiras possíveis. 
 

Ítalo Calvino 

 

 

 As raízes mais remotas deste estudo encontram-se interligadas à minha trajetória 

profissional e pessoal, que se constrói, como afirma Calvino, numa “combinatória de 

experiências de informações, de leituras, de imaginações” que adquiri ao longo da caminhada, 

através dos cursos de formação, da prática docente, do convívio com professores, pedagogos e 

outros profissionais que transitam nos ambientes que frequento permeados por mudanças 

sociais rápidas e radicais, impostas pelo que vivencio no tempo e no espaço. 

Ingressei na rede estadual de ensino há trinta anos como professores dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Minha formação inicial foi o Curso Pedagógico1 ao qual dei 

prosseguimento com a graduação do Curso de Pedagogia iniciado na Universidade Estadual 

Santa Cruz, no Sul da Bahia, e concluído o curso, em 1986, na Faculdade de Estudos Sociais 

Aplicados de Aracaju – Pio X. Iniciei a minha atuação profissional em 1981, na Escola 

Estadual Nº 90, hoje Monsenhor Juarez Santos Prata, no povoado Sobrado, município de 

Lagarto - Sergipe.  

Trabalhei no turno noturno em uma 1ª série superlotada, com alunos de 16 a 60 anos e 

a professora com 20 anos. Na época, a Secretaria de Estado da Educação oferecia cursos de 

formação para preparar professores para alfabetizar a partir de uma cartilha alicerçada, no 

método de Paulo Freire, de autoria de um grupo de técnicos da Secretaria de Estado da 

Educação. Orientavam-nos a alfabetizar os alunos a partir de palavras do seu contexto social. 

Com uma turma extremamente heterogênea, adaptei à metodologia à realidade dos alunos, 

ampliando as orientações pedagógicas da cartilha, inserindo produção de texto, e resolução de 

problemas de Matemática com exemplos das vivências dos alunos. Nas aulas de Matemática 

                                                
1 No Brasil o curso de Ensino Médio para Formação de Professores tem várias nomenclaturas, além de Curso 
Pedagógico é também chamado de Curso Magistério, Curso Normal.  
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realizava operações que envolviam custo, lucro ou prejuízo, que eles obtinham nas plantações 

do fumo, mandioca, milho e feijão. Lembro que necessitei aprender a fazer contas de tarefas, 

e medidas de terra utilizadas pela comunidade.  No final do ano, os alunos produziam textos. 

Com esse trabalho, consegui a redução da evasão e um percentual de aprovação até então 

nunca visto na 1ª série noturna do ensino regular, fato que a diretora da escola, assustada com 

o resultado, convidou técnicos da Diretoria Regional de Educação (DRE’2), para fazer 

avaliação de leitura e escrita com os alunos. Esse resultado foi validado pelos técnicos. 

No ano seguinte, fui transferida para a Escola de 1º Grau Sílvio Romero para lecionar 

Língua Portuguesa nas 5ªs séries. A mudança para a cidade e a repercussão do trabalho 

desenvolvido nas escolas, inseriram-me nas atividades desenvolvidas pela Diretoria Regional 

de Educação DRE’22. Mais adiante, integrei a equipe pedagógica da Diretoria, cujos 

profissionais se destacavam no cenário das diretorias regionais de Sergipe, pela competência 

técnica e compromisso com o trabalho que desenvolviam.  

Anos depois, solicitei retorno ao Sílvio Romero. Dessa feita, para integrar a equipe 

pedagógica. Enquanto técnica, com a preocupação em reverter os resultados de reprovação da 

escola e após diagnosticar que os maiores problemas de reprovação concentravam-se na 

primeira série dos anos iniciais e na quinta série dos anos finais do Ensino Fundamental. A 

disciplina que obtinha o maior índice de reprovação era Língua Portuguesa. Iniciamos um 

trabalho com os professores, cujo objetivo era reverter esse quadro.  Nesse período, os 

professores da rede estadual travaram lutas com o governo, e obtiveram êxito através do 

SINTESE3, para que o Estatuto do Magistério Estadual garantisse horas para estudo.  

Diante da redução de horas de regência do professor, a Secretaria de Estado da 

Educação estimulava as escolas a cumprirem o preceito legal. Então, com base na nova lei 

decidimos criar o grupo de estudo e planejamento dos professores do Sílvio Romero. 

Iniciamos as atividades convidando os professores das séries consideradas críticas para 

realizar encontros quinzenais com duração de quatro horas, com docentes da 1ª série e de 

Língua Portuguesa da 5ª a 8ª série, no turno contrário ao horário dos professores em sala de 

aula. Nos encontros a frequência era de 100% dos professores, cuja pauta era organizada para 

dois momentos: no primeiro a leitura de textos relacionados à prática docente, discussão dos 

problemas de aprendizagem dos alunos e das dificuldades encontradas na sala de aula; no 

segundo momento, de acordo com o diagnóstico apresentado pelos professores, elaborávamos 

                                                
2 Órgão vinculado a Secretaria de Estado da Educação e Cultura de Sergipe, com sede em Lagarto para gerir 53 
escolas de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos em sete municípios 
circunscritos. 
3 Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado de Sergipe 
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os planos de aula. Nos anos finais, o procedimento era o mesmo, só adequávamos as leituras 

às séries e o planejamento das aulas era realizado por grupos de professores de cada série, de 

acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos.  

Aliado a esse trabalho, com todos os professores da escola, realizei encontros 

pedagógicos para estudar e discutir sobre currículo, avaliação, planejamento, ensino, 

aprendizagem, e planejar atividades conjuntas, como: o projeto político pedagógico, gincanas, 

projetos de leitura, projetos didáticos e realização de mostras culturais. Nesse período, assumi 

a função de Vice- Direção da referida escola, seguida de Diretora Pedagógica e Coordenação 

Pedagógica, na qual atuei por doze anos. Percebo que esse trabalho buscava transformações 

no terreno das concepções que perpassam o ato de ensinar. Porém, os esforços concentravam-

se em oferecer subsídios aos professores para conseguirem a aprendizagem de um maior 

número de alunos e, por conseguinte, reduzir os índices de reprovação. Incomodava-me as 

altas taxas que a escola dispunha.  

Em 2003, retornei à Diretoria Regional para fazer parte da equipe pedagógica e 

assumir a Coordenação do Ensino Médio e, na rede municipal, lecionar a 3ª série do Ensino 

Fundamental, na Escola Municipal Adelina Maria Santana Souza. No segundo semestre do 

ano letivo, transferiram-me para assumir a Coordenação Pedagógica na Escola Municipal 

Luiza do Nascimento Pereira, localizada na periferia de Lagarto, escola que detém elevado 

número de alunos oriundos de famílias vulneráveis, situação que reflete no comportamento 

dos alunos e interesse pelos estudos. Tentamos reverter os problemas de indisciplina dos 

alunos nas aulas, e melhorar a qualidade do ensino, por meio de acompanhamento dos alunos 

nas dificuldades de aprendizagem, ao oferecer subsídios pedagógicos aos professores e 

aproximar as famílias da escola. No ano seguinte fui transferida para a equipe pedagógica da 

Secretaria Municipal de Educação. Em 2006, ingressei na Faculdade José Augusto Vieira para 

lecionar a disciplina Estágio Supervisionado, no curso de Licenciatura em História, 

responsável pela parte pedagógica na orientação dos planos de ensino. No semestre seguinte, 

integrei o Serviço de Apoio Pedagógico. Em 2009 e 2010, assumi a Coordenação do Instituto 

Superior de Educação.  

Como se pode perceber, passei e passo por variadas experiências, alfabetizando, 

lecionado nas séries iniciais e finais do Ensino Fundamental, disciplinas pedagógicas no 

Ensino Médio, e Ensino Superior, coordenando grupo de estudo de professores, integrante da 

equipe pedagógica da Diretoria Regional de Educação, Vice- Diretora, Coordenadora 

Pedagógica, integrante da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação de Lagarto e 

Coordenadora Geral de Licenciaturas, Coordenadora da Secretaria de Apoio Pedagógica, 
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como também nesse ínterim participei de vários cursos de formação continuada, ministrei 

cursos para professores das séries iniciais e finais, cursos para gestores, em Aracaju, Lagarto e 

em cidades circunvizinhas, promovidos pela Secretaria de Estado da Educação e Secretarias 

Municipais de Educação. Durante essa trajetória computo 1895 (mil oitocentas e noventa e 

cinco) horas em participação de cursos de formação continuada, dois cursos de Especialização 

um em Gestão outro em Planejamento Escolar. 

Foi a partir dessas experiências que ouvi muitos professores dizerem que a teoria 

difere da prática. Essa afirmação era uma constante, por exemplo, em debates travados nos 

encontros pedagógicos e fóruns de discussões promovidos pela Secretaria de Estado da 

Educação com os docentes do Ensino Médio. Com isso percebia a situação conflitante entre o 

anunciado nos documentos oficiais e as dificuldades de operacionalização. Em torno desses 

problemas surgiram as minhas primeiras inquietações.  Será que existe, de fato, uma 

inconsistência de definições que caracterizam o Ensino Médio historicamente, ou existe uma 

lacuna entre as concepções teóricas dos professores, obtidas nos cursos de formação, nas 

experiências e os princípios axiológicos e pedagógicos que sustentam o Ensino Médio nas 

relações que se tecem entre a teoria e a prática? Os professores constroem uma teoria mesmo 

inconscientemente? Outras vezes pensei, será que essa complexidade justifica a solicitação 

dos professores nos referidos encontros, por estratégias inovadoras, a idealização de modelos 

de ensino que traduzam o fazer pedagógico que garanta aos sujeitos os conhecimentos 

socialmente produzidos e historicamente transmitidos, adequando às necessidades de 

aprendizagem de cada aluno e as exigências educativas atuariais. 

Diante desse cenário, os professores sentiam-se desatualizados, mal informados e sem 

condições de enfretamento dos desafios que se avolumam. Por essa razão, reconheciam a 

necessidade de buscar pelo aprimoramento profissional. 

Esse desafio, vivenciado pelos atores sociais do universo escolar, nesse caso, os 

professores provoca uma necessidade de desvelar as concepções estigmatizadas como 

ultrapassadas no espaço/tempo, e as que mais se aproximam dos horizontes traçados nos 

documentos oficiais, pois, existe uma pressão muito forte quanto ao direcionamento de um 

trabalho que permita aos alunos fazer projeções de continuidade nos estudos, rumo a uma 

profissionalização ou integrar-se no mercado de trabalho.  

Entre os indicativos considerados relevantes para alcançar tal propositura aponta-se a 

necessidade de redimensionar os cursos de formação de professores e implementar políticas 

de formação continuada. Com isso, pode-se estimular a ampliação e o aperfeiçoamento da 

capacidade científico-intelectual dos docentes, e a aplicação dos seus estudos subjugados a 
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reflexões oriundas das experiências acumuladas na trajetória docente. A partir daí, tem-se 

uma ênfase nos saberes mobilizados durante a prática pedagógica, elemento essencial para 

promover aproximações dos conhecimentos derivados de teorias com as realidades das 

escolas e dos professores. 

Esses pressupostos sugerem o desnudamento de saberes necessários ao ensino. A 

história da educação mostra que é recente o reconhecimento da necessidade de entender que a 

atividade docente tem uma especificidade de exigência profissional, incomum nas demais 

profissões. 

Desse modo, surgiu o interesse para ingressar no Mestrado em Educação, na linha de 

Formação de Professores. Senti que, a cada passo que desenvolvia o objeto de estudo, ao 

definir objetivos e perguntas que nortearam a pesquisa empírica, delimitar campo, escolher 

sujeitos pesquisados, fazer a coleta de dados, as observações nos documentos oficiais4 que 

fundamentam o fazer pedagógico das escolas, sentia-me imbricada em minha própria história 

e constituição profissional. Com essa caminhada, reconheço que o profissional docente se 

depara com um conjunto de atribuições envoltas de várias áreas do conhecimento, chamado 

por Clermont Gauthier et e al (1998) de um repertório de saberes5 que permeiam suas 

práticas, e não simplesmente, numa visão limitada, entender que para ensinar basta dominar 

conteúdos e cumprir procedimentos e regras.   

Através desta pesquisa, espero desvelar concepções de professores até então não 

divulgadas pela comunidade científica, porque além de ser um campo novo de investigação, 

apresento questionamentos até o momento não trabalhados por pesquisadores. Compreendo 

que o ato de ensinar envolve questões epistemológicas sobre currículo6, disciplinas7, didática8, 

aprendizagem9 e essas questões perpassam a história de vida pessoal e profissional dos 

sujeitos nas interações com os objetos. Em outras palavras, o ato de ensinar encontra-se 

                                                
4 Os documentos oficiais considerados nesta pesquisa são: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (PCNEM), Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e Orientações Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM). 
5Segundo Clermont Gauthier (1998), para responder às exigências específicas da situação concreta de ensino, o 
professor mobiliza vários saberes que formam uma espécie de reservatório: saberes disciplinares, curriculares, 
das ciências da educação, da tradição pedagógica, experienciais e da ação pedagógica, fazendo parte, portanto, 
do repertório. 
6Conjunto de saberes e ou experiências que os alunos precisam saber adquirir/ vivenciar em função de sua 
formação, esses representam a cultura do cotidiano escolar, pelo qual se classificam, selecionam distribuem e 
avaliam conhecimentos nas instituições escolares, as quais estão atrelados a esquemas de racionalidade, das 
crenças, valores. (SACRISTÁM, 2000 p. 14). 
7Conhecimentos organizados em diversas áreas ou em eixos temáticos. 
8Conjunto de procedimentos de ensino organizados sistematicamente. 
9 Intervenção para modificação de comportamento dos indivíduos. 
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diretamente associado à capacidade do professor mobilizar conhecimentos, experiências, 

culturas e valores, advindos das ciências e da realidade que o circunda.  

Para dar conta desse universo de exigências, constituídas de dimensões sociais, 

políticas e culturais vividas hoje, a partir das redefinições dos princípios gerais que orientam o 

Ensino Médio, os professores, diante das mudanças estruturais, manifestam diferentes 

sentimentos. No entanto, é comum o anseio de buscarem, no exercício da profissão, o 

sentimento do dever cumprido, e isso acontece quando os seus alunos conseguem êxito 

durante e depois da sua atuação profissional.  

Nesse sentido, a atividade docente é carregada de manifestações de saberes, oriundos 

de campos distintos em diferentes situações, revelados nas instituições de ensino e tendo 

como lócus central a sala de aula - espaço complexo de relações intrincadas numa rede de 

saberes organizados anteriormente, surgidos na imprevisibilidade, imediaticidade e  unicidade 

que ocorrem durante a ação pedagógica. Dentro desse panorama, inseri-me em um colégio 

para ouvir as percepções dos professores frente a substratos de conhecimentos mobilizados na 

consecução de seu trabalho. 

Portanto, a intenção desta pesquisa foi conseguir respostas aos questionamentos 

organizados e categorizados em (dois) blocos temáticos, Sentido de Ensinar e Saberes 

Pedagógicos. Sobre Sentidos de Ensinar utilizamos as subcategorias: Saberes do Ensino, 

Formação de Professores, Planejamento e Sala de Aula. No bloco Saberes Pedagógicos, as 

subcategorias são: Currículo no Ensino Médio, Metodologias, Aprendizagem dos Alunos e A 

Avaliação. Esses blocos dispõem de perguntas interligadas às seguintes questões norteadoras: 

Será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos professores, a partir dos saberes 

da experiência de forma consciente ou inconsciente? O professor do Ensino Médio articula os 

saberes das áreas específicas, saberes pedagógicos e saberes da experiência para inovar suas 

práticas? Quais as finalidades da educação escolar escrita no currículo no Ensino Médio que 

traduz o modo de ensinar e, como ele em situações concretas, recria na prática docente essas 

finalidades? 

Sobre o ensino, Perrenoud (1997, p.24) afirma:  

[...] ensinar é, antes de mais, fabricar artesanalmente os saberes, tornando-
os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma 
turma, de um ano, de um horário, de um sistema de comunicação e 
trabalho. É o que Chevellard, na esteira de Varet, designa por 
transposição didática. 
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 Charlot (2005) afirma ser o professor “agente social” e, ao mesmo tempo, apresenta 

uma fragilidade, efeito da própria situação de ensino. O professor, através de sua função 

cultural exerce sua função social. Ao mesmo tempo em que contribui para a reprodução 

social, transmite saberes, instrui, educa, forma. 

A ideia de ensino implica um saber a transmitir, quaisquer que sejam as modalidades 
de transmissão, que podem ser magistrais ou passar por processo de “construção” de 
“apropriação”. Ela faz referência, ao menos implicitamente, a um modelo de três 
termos: o saber a ser adquirido, que é objetivo, o ponto de referência do processo, 
sua razão de ser; o aluno ou, se preferir, o aprendiz, o mestre, cuja função é servir de 
mediador entre o aluno e o saber, “sinalizar”, como indica a etimologia, direcionar 
os olhos da alma para o saber, como dizia Platão. A lógica do ensino é aquela do 
saber a ser ensinado, do saber constituído em sistema e discurso que tem uma 
coerência própria (“logos”diziam os gregos). A coerência do discurso é, então 
interna: o que dá pertinência a um conceito é o conjunto das relações que ele 
mantém com outros conceitos em um espaço teórico, relações constitutivas desse 
conceito. (CHARLOT, 2005, p.90).  

A expressão ensinar, do ponto de vista etimológico, significa transmitir algo a alguém. 

Segundo a visão do autor, o professor na prática docente não realiza apenas a função de 

transmissão do conhecimento, ademais as funções defendidas pelo autor, para exercê-la ele 

mobiliza diversos conhecimentos oriundos da multiplicidade de conhecimentos contraídos ao 

longo de sua trajetória pessoal e profissional, que se impõe, interpõe e sobrepõe a depender da 

necessidade que o momento solicite. 

Trata-se de uma investigação denominada Saberes docentes como articuladores do 

diálogo entre teoria e prática no Ensino Médio, pesquisa teórica de revisão bibliográfica com 

abordagem metodológica qualitativa e quantitativa, caracterizando-se como descritiva, pois, 

possibilita estudar os diferentes aspectos na vida da sala de aula, da forma como os contextos 

se apresentam. Parte do princípio de que nada é trivial, tudo tem potencial para constituir uma 

pista que permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo. 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47- 49).  

Consideramos como pesquisa tipo descritiva, alicerçado nos postulados de Gil (1999, 

p. 44) porque descreve características de determinadas populações ou fenômenos preocupadas 

com ações práticas. No nosso caso, a prática pedagógica dos professores. 

O universo da pesquisa foi o Colégio Estadual Sílvio Romero, localizado  na cidade de 

Lagarto.  Essa escola concentra o segundo maior número de alunos no Ensino Médio das 

escolas da DRE’2. Esse nível de ensino, historicamente, tem sido oferecido nos centros 

urbanos do Brasil, realidade também de Sergipe e da região centrossul, para exemplificar, dos 

15 colégios de Ensino Médio circunscritos à Diretoria Regional de Educação DRE’2, 10 estão 

localizados na zona urbana e 5 colégios na zona rural, conforme tabela abaixo. O Colégio 
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Estadual Maria Rosa de Oliveira, localizada no município de Tobias Barreto, administra um 

núcleo no Povoado Samambaia. 

Tabela 1- Colégios de Ensino Médio circunscritos à DRE’2 
Nome dos Colégios Município/Povoado Total de Matrículas 

no Ensino Regular 
2010 2011 

CE Abelardo Romero Dantas  Lagarto 1.573 1.391 
CE Sílvio Romero Lagarto 1.132 1.236 
CE Mons. Juarez Santos Prata Pov. Sobrado – Lagarto 31 50 
CE Luiz Alves de Oliveira Pov. Colônia Treze- Lagarto 744 689 
CE Senadora Maria do Carmo Alves  Povoado Jenipapo- Lagarto 465 513 
CE Dr. Milton Dortas Simão Dias 1.254 1.125 

CE Dr. Lourival Batista Povoado Triunfo/Simão Dias  145 118 

CE José Lopes de Almeida Riachão do Dantas 527 496 

CE Antônio Fontes Freitas Pov. Tanque Novo-  
Riachão do Dantas 

241 180 

CE Abelardo Barreto do Rosário Tobias Barreto 626 928 
CE Maria Rosa de Oliveira Tobias Barreto 1.063 817 
CE Joaldo Vieira Barbosa Salgado 529 657 
CE Cleonice Soares da Fonseca Boquim 358 459 
CE Severiano Cardoso Boquim 760 506 
CE João de Oliveira Poço Verde 780 844 
TOTAL 10.228 10.109 
Fonte: Setor Pedagógico da Diretoria Regional de Educação DRE’2 
 

Como se vê, em 2011, na DRE’2, matricularam-se 10.109 alunos no Ensino Médio 

Regular, sendo o município de Lagarto o que contém o maior número de alunos. Com relação 

aos colégios de Ensino Médio a zona rural, concentra 15.33% da matrícula total da DRE’2. 

Observa-se também, redução de matrícula nessa modalidade de ensino, fenômeno que se 

repete no Brasil. 

A coleta de dados foi com professores das disciplinas que compõem o currículo do 

Ensino Médio, discussão que perpassa pelos professores iniciantes, bem como os mais 

experientes. Sob esse princípio, a escolha dos docentes sujeitos da pesquisa contemplou 

professores mais experientes, isto é, que tenham mais tempo de serviço e com menos tempo 

de serviço. Outro critério que estabeleci, foi a opção por professores do quadro efetivo, pois 

entendo que os contratados passam pouco tempo na rede para analisar o funcionamento do 

colégio e, por conseguinte, da última modalidade da Educação Básica. Em atendimento a 

esses critérios, selecionei e questionei 17 (dezessete) professores. 

Parto do pressuposto que dados não são apenas aquilo que se recolhe no decurso de 

um estudo, mas a maneira como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de 
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investigação. Segui a orientação de Bogdan & Biklen (1994, p.200), ao postularem que, na 

coleta de dados, além dos protagonistas da pesquisa empírica, servir-nos-emos de material 

bibliográfico como: livros, revistas, artigos científicos, dissertações e teses.  

Ademais, montei o perfil dos docentes do Ensino Médio do Colégio Estadual Sílvio 

Romero, através de junção de dois questionários. Com relação ao questionário utilizado para 

traçar o perfil dos pesquisados, foi composto por uma série de perguntas que envolvem a vida 

pessoal e profissional e pôde ser respondido por escrito sem a presença do investigador. Para 

aprofundar as questões, recorri à utilização de entrevista semiestruturada composta por 

perguntas abertas ligadas à questão central, pois tive o receio que a entrevista semiestruturada, 

desprovida de questões, não atendesse às perguntas e objetivos da pesquisa. Na Banca de 

Qualificação, tive a honra de contar com as sugestões do Prof. Dr. Bernard Charlot 

(15/12/2011, Sala de Aula do NPGED/UFS) que intitulou de Questionário Oral, ao invés de 

Roteiro de Entrevista Semiestruturada. Parto do princípio de que “Na natureza nada se cria, 

nada se perde, tudo se transforma” Lavoisier (1774). Assim, assentada na denominação dada 

pelo examinador, porém sustentada nas fundamentações de entrevistas, alterei a denominação 

do Roteiro de Entrevista Semiestruturada para Questionário Oral. 

 Os sujeitos participantes dos questionários, como citado anteriormente, foram os 17 

professores do Ensino Médio, selecionados do Colégio acima. Consegui a adesão de 100% 

dos sujeitos que deram vida e voz à rede de saberes que se consubstancia neste trabalho. Os 

dados foram interpretados e reinterpretados fidedignamente à luz dos referenciais teóricos que 

nos permitiram relacionar teoria e prática na perspectiva de encontrar respostas ao problema 

levantado e, conseguir alcançar os objetivos almejados. 

  Assim, para investigar os questionamentos e problematizações acima elencados defini 

os objetivos gerais e específicos, a saber:  

Objetivo Geral:  

 Pesquisar e analisar as concepções que permeiam as práticas de ensino e os saberes 

dos professores que atuam no Ensino Médio. 

Objetivos Específicos 

 Desvelar se as práticas pedagógicas dos professores no Ensino Médio estão ancoradas 

em teorias. 

 Identificar se os professores articulam saberes pedagógicos, saberes específicos e 

saberes da experiência. 
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 Verificar se as finalidades do currículo oficial do Ensino Médio no que se refere ao 

ensino, aprendizagem e avaliação estão alinhadas com a prática docente. 

Na tentativa de alcançar tais objetivos foi necessário fazer uma análise dos 

documentos orientadores para o Ensino Médio e recorrer aos fundamentos teóricos de 

pesquisadores/autores que discutem o assunto, compartilham concepções sobre alguns 

aspectos, e em outros divergem. Assim, a dissertação foi composta dos seguintes capítulos: 

2) PANORAMA DAS REFORMAS CURRICULARES NO ENSINO MÉDIO -  O 

primeiro capítulo  trata  da descrição das razões das reformas curriculares implantadas no 

Brasil a partir da Lei 9394/96. Busquei identificar nos documentos oficiais, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM), e Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(OCNEM), o discurso a partir de 4 eixos: a estrutura do Ensino Médio, a orientação 

curricular, o enfoque educacional e a operacionalização das práticas pedagógicas. 

Concluí o capítulo com uma leitura a respeito dos Fundamentos Teórico-Metodológicos que o 

orientam o Exame Nacional para o Ensino Médio (ENEM).  

3) SABERES DA DOCÊNCIA E FORMAÇÃO DOS PROFESSORES - Este capítulo 

situa a questão do conhecimento produzido sobre saberes da prática docente no período de 

2000 a 2010 na Educação Básica, especificadamente no Ensino Médio, por meio de um  

mapeamento e discussão denominado estado da arte.  Em seguida busquei a epistemologia do 

termo “saber”, sustentada nos conceitos de Charlot (2005). Na sequência, a classificação dos 

saberes docentes propostos por Gauthier (1998), Tardif (2002) e Pimenta (2007), momento 

em que apresentei os pensamentos dos pesquisadores/autores. No tocante à formação de 

professores e à construção de sua identidade profissional, a discussão gira em torno dos 

fundamentos orientadores para os cursos de formação, alicerçados nas propostas de Nóvoa 

(1999), Pimenta (2007), Perrenoud (1999), Schön (1993) e Freire (1996). Esses autores 

apontam direções para o curso de formação de professores alicerçados em experiências 

originadas do seu trabalho efetivo enquanto docentes.  

4) PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA -  Esta parte explicita detalhadamente  

os passos metodológicos para a realização da pesquisa, os procedimentos adotados para a 

elaboração e aplicação dos instrumentos de coletas de dados e os procedimentos para análise, 

a descrição do campo empírico  e apresentação do perfil dos participantes da pesquisa.  

5) A IMERSÃO NOS RESULTADOS: SABERES DOCENTES: ANÁLISE DA 

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO - Finalmente, utilizando a 

questão do saber como fio condutor, este capítulo  foi destinado à análise e interpretação dos 
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resultados encontrados nos questionários. Momento de confronto entre o que dizem os 

professores sobre as duas categorias investigadas, chamadas de “sentidos de ensinar e saberes 

pedagógicos”, as relações com o saberes originados da classificação apresentada pelos autores 

do segundo capítulo, alinhadas às reflexões realizadas no primeiro capítulo. 

 Enfim, espero que este trabalho possa contribuir no enfrentamento cotidiano dos 

desafios lançados aos docentes, nas relações entre a teoria e a prática, centrados em esforços 

para construir um Ensino Médio mais igualitário, menos seletivo, entrelaçado com os sujeitos 

que lhe conferem sentido e significado. 

Sem a pretensão de preencher todos os espaços que abrangem esse campo de 

conhecimento, a partir deste momento, convido o leitor a conhecer mais detalhadamente um 

recorte desse universo de descobertas da produção do saber específico de uma categoria 

profissional, que sempre permanecerá em busca de aprimorar o seu trabalho.
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2 PANORAMA DAS REFORMAS CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO NO 
BRASIL 
 

 Para explicar o processo de mobilização de saberes no Ensino Médio, buscou-se 

inicialmente compreender as razões das últimas reformas curriculares implantadas no Brasil a 

partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96). Em seguida, tentou-

se identificar, nos documentos oficiais Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNEM) o discurso sobre quatro eixos que se 

interligam: a estrutura do Ensino Médio, a orientação curricular, o enfoque educacional e a 

operacionalização das práticas. E por fim, uma leitura e reflexão dos Fundamentos Teórico-

Metodológicos que orientam o Exame Nacional do Ensino Médio. Tais informações 

subsidiaram as análises e interpretação dos dados desta investigação. 

Este capítulo está dividido em três grandes seções. A primeira versa sobre as razões 

das reformas curriculares no Ensino Médio a partir da Lei 9.394/96. Pretende-se fazer uma 

analogia com a Lei 5692/71 e destacar as mudanças na legislação brasileira. Na segunda 

seção, será levado em conta, o discurso dos documentos oficiais balizados nos eixos acima 

elencados.  A terceira e última seção apresenta uma leitura e reflexão do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), como integrante do Sistema Nacional de Avaliação. 

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS NORTEADORES DO CURRÍCULO 
NO ENSINO MÉDIO 

Para compreender as razões das reformas curriculares no Brasil devem-se considerar 

os novos modelos de produção impulsionados pelo desenvolvimento de inovações científicas 

e tecnológicas, tais como: a microeletrônica, a robótica, a química fina, a biotecnologia e a 

fibra ótica etc. Essas tecnologias passam a ser incorporadas nos processos produtivos, o que 

demanda mudanças no processo de qualificação da força do trabalho e realçam a importância 

do capital humano nas dimensões micro e macro da economia. Os novos paradigmas de 

produção industrial geraram a disseminação do conhecimento tecnológico, ocasionando 

mudanças na sociedade, por consequência, os sistemas de ensino se reorganizam na tentativa 

de responder as demandas da vida social e econômica da sociedade, não só empreendendo 

políticas públicas que assegurem escolarização a todos, como também buscando 

constantemente promover formação qualitativa.  
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 Nos anos de 1980, muitos educadores apoiaram-se na teoria marxista10 como forma de 

contrapor o modelo de produção, realizaram congressos para discutir mudanças nas relações 

de trabalho e no estabelecimento de uma nova ordem social que se instalava no país.  Ao 

mesmo tempo, denunciavam as condições estruturais da educação brasileira, o sucateamento 

das escolas públicas, os parcos recursos destinados à educação, o grande número de alunos 

que estavam fora da escola e o tratamento do Estado aos professores nas esferas nacionais, 

estaduais e municipais. Diante dessa situação, para as classes populares conseguirem 

concluírem o Ensino Fundamental era difícil, o Ensino Médio, então, era tido como prêmio.    

Nesse ínterim, o Estado brasileiro aderiu aos processos de transformação, 

impulsionados pelas agências internacionais. Em nome do progresso social e econômico, 

promulgou a Constituição Federal de 1988, que deu condições institucionais para as 

mudanças que vinham sendo discutidas nos campos econômicos, políticos e sociais. A 

Constituição cidadã ampliou os direitos sociais na direção de construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização; 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceito de 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer forma de discriminação.  No que diz respeito à educação, o 

art. 6º da magna carta a consagra como um dos direitos sociais e, no art. 205, a preceitua 

como direito de todos. 

Após a promulgação da Constituição Federal, iniciou-se um período de reformas 

educacionais, cuja tônica principal recaiu na ampliação de oportunidades de escolarização, 

visto que, o país dispunha de grande déficit de matrículas no Ensino Fundamental e Médio, 

sendo o último o que demandava maior expansão. Segundo os PCNEM, (BRASIL, 1999 

p.65), de 1985 a 1994, mesmo com o crescimento de mais de 100% da matrícula no Ensino 

Médio, a população de escolarização líquida entre 15 a 17/18 anos era de 25%, o que 

colocava o Brasil numa posição de desigualdade frente a muitos países, inclusive na América 

Latina. Estudos do Instituto Nacional e Pesquisas Educacionais (INEP) também revelaram 

que os alunos desprovidos da oportunidade de concluírem a Educação Básica, eram 

originários de famílias de baixo poder aquisitivo. Isso nos remete a Charlot (1977), ao afirmar 

que o sucesso escolar tem correlação com a origem social, bem como entre a desigualdade 

social e desigualdade escolar. 

                                                
10 Para os marxistas, a educação formal é parte da estrutura ideológica por meio da qual a classe dominante 
controla e mantém sua hegemonia, sustentada pelo poder econômico e pelas instituições políticas, portanto 
dependente das forças dominantes, a educação formal não pode ser um agente de transformação social.  
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 Há de se reconhecer a expansão das matrículas, principalmente no Ensino Médio. 

Conforme análise de informações Estatístico - educacionais do INEP, o Ensino Médio, de 

1996 a 2010 atingiu o crescimento no total das matrículas de 2.618.598, conforme tabela a 

seguir. 

Tabela 2 - Ensino Médio: evolução da matrícula por dependência administrativa no período 
de 1996 a 2010 

Ano Total de 

Matrículas 

Federal Estadual Municipal Privada 

Nº % Nº % Nº %  Nº % 

1996 5.739.077 113.091 2,0 4.137.324 72.1 312.143 5.4 1.176.519 20.5 

1998 6.968.531 122.927 1.8 5.301.475 76.1 317.488 4.6 1.226.641 17.6 

2000 8.192.948 112.343 1.4 6.662.727 81.3 264.459 3.2 1.153.419 14.1 

2002 8.710.584 79.974 0,9 7.297.179 83.8 210.631 2.4 1.122.900 12.9 

2004 9.169.357 67.652 0,7 7. 800.983 85.1 189.331 2.1 1.111.391 12.1 

2006 8.906.820 67.650 0,8 7.584.391 85.2 186.045 2.1 1.068.734 12,0 

2008 8.366.100 82.033 1,0 7.177.377 85.8 136.167 1.6 970.523 11.6 

2010 8.357.675 101.715 1.2 7.177.019 85.9 91.103 1.1 987.838 11.8 

Fonte: MEC/INEP (BRASIL, 1996-2010 apud Moraes & Alavarse, 2011, p.810). 

O movimento de matrícula por dependência administrativa revela a expressiva 

evolução de matrículas no Ensino Médio, com ápice em 2004, seguida de decréscimos 

principalmente nas redes municipal e privada.   Sabe-se que isso se deve ao ingresso de alunos 

no Ensino Médio com perfis demográficos antes exclusos do processo escolar, como também 

estudos indicam que o decréscimo na rede particular é por conta da redução do perfil 

econômico da classe média. Ao longo desses anos, a rede estadual concentra o maior número 

de alunos, responsável por 97.4% das matrículas da rede pública. No que se refere à 

universalização dessa modalidade de ensino, o Brasil ainda precisa empreender esforços para 

alcançar essa propositura.  

Com relação à qualidade do ensino, a pedagogia já não mais respondia às demandas da 

vida social e do mundo do trabalho. A rede pública precisava prover as escolas de padrões de 
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qualidade que se coadunem com as exigências sociais. É premente pensar num trabalhador 

com capacidades intelectuais, que lhes permitam adaptar-se às mudanças. Dentre elas, 

algumas merecem destaque: a capacidade de comunicar-se adequadamente, com o domínio 

dos códigos e linguagens, incorporando além da língua portuguesa, a língua estrangeira e as 

novas formas trazidas pela semiótica; a autonomia intelectual para resolver problemas 

práticos utilizando conhecimentos científicos, buscando aperfeiçoar-se continuamente; a 

autonomia moral, através da capacidade de enfrentar as novas situações que exigem 

posicionamento ético e, finalmente, a capacidade de comprometer-se com o trabalho, 

entendido em sua forma mais ampla de construção do homem e da sociedade, através da 

responsabilidade, da crítica e da criatividade. 

 Evidentemente, essas novas determinações impuseram mudanças nas instituições 

políticas, sociais e educacionais. Educadores animados com a propositura de uma nova Lei 

reuniram-se com diversos segmentos da sociedade civil e encaminharam Projeto de Lei à 

Câmara, pautada no sonho de concretizarem as aspirações de décadas de discussões sobre o 

sistema educacional. Entretanto, na tentativa de relacionar problemas econômicos com 

problemas sociais e com o discurso de que através da educação sejam promovidos os 

princípios de igualdade de direitos e oportunidades a todos, definidos na Constituição de 

1988, promulgada, em 1996, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, com base no projeto do Senador Dr. 

Darcy Ribeiro, contrariando, em parte, as aspirações dos educadores.  

 Observa-se, na nova carta da educação, um conjunto de valores e princípios com vistas 

a permitir ao país superar o quadro de desvantagem com os países desenvolvidos, com relação 

à velocidade da informação e de avanços tecnológicos, como também não só prover maiores 

índices de escolarização, mas formar cientistas inovadores e quadros técnicos de alto nível 

que tenham condições de acompanhar e, se possível, antecipar-se às transformações 

tecnológicas presentes em países industrializados. Ela propõe-se a formar um novo perfil do 

trabalhador exigido pelas cadeias produtivas com uma formação geral, solidamente 

fundamentada nos saberes científico-culturais.  

Isso repara a formação dual implantada pela Lei 4024/61, que estabelecia cursos 

profissionalizantes para a classe trabalhadora e cursos propedêuticos, de formação mais 

ampla, para uma parcela da população que desejava prosseguir os seus estudos, formando 

duas categorias; os trabalhadores instrumentalizados e os intelectuais. 
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As leis subsequentes, 5692/7111 e 7044/8212 transvestiram essa formação com novas 

roupagens nos arranjos de alguns parágrafos, porém mantinham, essencialmente, as estruturas 

entre os trabalhadores e os dirigentes do mundo da produção, realçando ainda mais as 

fronteiras entre as classes sociais. 

Com o propósito de garantir a formação geral a todos os estudantes do Ensino Médio, 

a Secretaria de Educação Fundamental, Média e Tecnológica lançou os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e Médio, as Diretrizes Curriculares, a 

regulamentação dos cursos sequenciais e os processos de Avaliação da Educação Brasileira 

(SAEB13, ENEM14). Por conseguinte, a reforma do Ensino Médio, a partir da LDB de1996, 

teve suas proposições formuladas e consolidadas, basicamente, no Parecer CEB/CNE n.º 

15/98 (de 1º de junho de 1998. MEC/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica) e na Resolução CEB/CNE n.º 3/98 (de 26 de junho de 1998 – institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio pelo MEC/Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Educação Básica). 

Dada a multiplicidade de problemas educacionais, os documentos acima elencados 

foram elaborados no intuito de preparar o estudante para atender as exigências das mudanças 

que ocorrem na sociedade. Para evidenciarmos tais argumentos, recorremos ao texto dos 

Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio – PCNEM, destacando o papel da educação na 

sociedade tecnológica. 

A centralidade do conhecimento nos processos de produção organização da 
vida social rompe com o paradigma segundo o qual educação seria um instrumento 
de “conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, 
obediência, respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias 
para a inclusão social, via profissionalização, perdem a relevância face às novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social. 
A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica, e seus desdobramentos 
na produção e na área da informação, apresenta características possíveis de 
assegurar à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre na medida em 
que o desenvolvimento das competências cognitivas e culturais exigidas para o 
pleno desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na esfera da 
produção. 
A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais que comprometem os processos de solidariedade e coesão social, quais seja a 
exclusão e a segmentação com todas as consequências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância. 

                                                
11 A Lei 5692 de 1971 instituiu a profissionalização universal e compulsória para todos os alunos que cursassem 
o então denominado 2º grau, impondo que todos tivessem a mesma trajetória. 
12  A Lei 7044 de 1982 retoma o modelo anterior a 1971, escolas propedêuticas para as elites e 
profissionalizantes para as classes trabalhadoras, reafirmando a organicidade da concepção de um Ensino Médio 
voltados para apropriação dos bens culturais e o outro para adentrar na produção dos bens materiais e de 
consumo.  
13 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica implantado no Governo Fernando Henrique Cardoso. 
14 Exame Nacional do Ensino Médio implantado no Governo Fernando Henrique Cardoso e considerado 
passaporte para o Ensino Superior no Governo Luís Inácio Lula da Silva. 
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Essa tensão presente na sociedade tecnológica, pode se traduzir no âmbito social 
pela definição de quantos e quais segmentos terão acesso a uma educação que 
contribua efetivamente para a sua incorporação. 
Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências básicas tanto para o exercício da cidadania quanto para o 
desempenho das atividades profissionais. A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem suas capacidades é indispensável para se combater a dualização da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores. 
De que competência se está falando? Da capacidade de abstração, do 
desenvolvimento sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos 
fenômenos, da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas 
alternativas para a solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do 
pensamento crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de trabalhar em equipe, 
da disposição para procurar e aceitar críticas, da disposição para o risco, do saber 
comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento. Estas são competências que 
devem estar presentes na esfera social, cultural, nas atividades políticas e sociais 
como um todo, e que são condições para o exercício da cidadania num contexto 
democrático. (BRASIL, 1999, p. 23-24) 

 A citação justifica o discurso do Estado, sobre a urgência de construir um sistema de 

ensino alinhado com as exigências da sociedade tecnológica, da economia, cujo intuito central 

é desenvolver cidadãos com formação geral, isto é, mais qualificados, para que possam 

acompanhar as mudanças na área do conhecimento e da produção. 

 Nessa visão prospectiva de educação, não basta a escola possibilitar que cada um 

acumule uma quantidade de conhecimentos, mas que, essencialmente, compreenda o mundo 

que o rodeia, desenvolva as capacidades de conhecer, de despertar a curiosidade intelectual 

para novas descobertas dando oportunidades para que a pessoas entendam que precisam 

aprender por toda a vida.  Para isso, é preciso que a escola se qualifique, rejuvenesça os seus 

objetivos, a fim de preparar os alunos nos aspectos, intelectuais, comportamentais e 

atitudinais requeridos pelo mercado moderno de trabalho. Assim, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais propõem-se, por exemplo, a sugerir metodologias de ensino com enfoques 

diferenciados, para formar esse novo homem. 

Pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca em destaque dois fatores: as 
mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do conhecimento” 
alterando o modo de organização do trabalho e das relações sociais; e a expansão 
crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se 
coadunem com as exigências da sociedade. (BRASIL, 2002, p.16) 

 A propósito, os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados pautados nos 

quatro pilares básicos da educação para o século XXI, quais sejam: Aprender a aprender ou 

aprender a conhecer, apreender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.  Exigências que 

justapõem as dimensões cognitivistas e humanas, no sentido da formação de um ser 

inteligente, sensível, ético e estético para atuar no mundo. 
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 Observa-se também que essa formação do homem, institucionalizada pela esfera 

pública, constitui-se em anseios dos países industrializados, delineados pelo Relatório de 

Delors (1998), que fez um diagnóstico do contexto planetário e anunciou os desafios para a 

educação no século XXI. 

[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de 
participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente, 
aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes (DELORS, 1998, p. 89-
90). 

 Os princípios do Relatório de Delors alicerçam os processos de reformas educacionais 

não só no Brasil, como também nos países da América Latina, que nos lembra de Giroux 

(1983), ao afirmar que a escola é organizada de forma a tomar parte da reprodução social e 

ideológica do capitalismo.  

 Nessa conjuntura, os atores que operacionalizarão, de fato, as reformas educacionais 

não são engajados no processo de construção, nem tampouco essas reformas são submetidas a 

discussões. Eles recebem dos órgãos centrais um conjunto de situações sistematicamente 

organizadas para serem executadas, disso decorre consequente resistência dos professores às 

propostas educacionais. 

 Dessa análise, Zibas (2001) corrobora ao anunciar que as reformas no sistema de 

ensino não devem ser implantadas à revelia dos professores. Essas mudanças só terão 

efetividade se forem considerados os anseios das comunidades locais e regionais através de 

uma prévia discussão das novas propostas e, ainda, se forem acompanhadas de melhorias na 

formação em serviço e garantia de melhores condições estruturais nas escolas e de trabalho. 

 Observa-se que, embora o conjunto de reformas anuncie estratégias de melhorias no 

sistema educacional e crie expectativas de mudanças geridas por forças econômicas e sociais, 

a sensação é de que os seus efeitos sejam morosos. Partindo dessa problemática, esta pesquisa 

questionou os professores do Colégio Estadual Sílvio Romero em Lagarto, sobre o impacto 

das mudanças curriculares na prática pedagógica, em função das definições das Diretrizes 

Curriculares, Parâmetros Curriculares, Orientações Curriculares para o Ensino Médio e 

Fundamentos Teórico-Metodológicos do Exame Nacional de Ensino Médio. 

 As Escolas definem os caminhos que os estudantes irão trilhar, não pelos conteúdos 

que ensinam, mas pela sua função- a de preparar diferentemente os intelectuais segundo o 

lugar que irão ocupar na sociedade, enquanto dirigentes ou enquanto trabalhadores15.  

                                                
15 Ultimamente com a inserção das políticas afirmativas (Lei que reserva vagas nas universidades públicas para 
alunos egressos das escolas da rede oficial de ensino, também chamada de política de cotas) o governo tem 
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As Finalidades e Objetivos do Ensino Médio 

A lei promulgada em 1996 insere o Ensino Médio como a última etapa da Educação 

Básica. A partir de então, a oferta tornou-se obrigatória e o Estado assumiu a responsabilidade 

por essa modalidade de ensino. Com isso, assegura ao cidadão brasileiro maior 

aprofundamento nos estudos, dota-os de condições para adentrar o mercado de trabalho e 

possibilita o prosseguimento de estudos em níveis superiores. Nesse sentido, observa-se que 

essa etapa da educação tem quatro finalidades, consubstanciadas em seu Artigo 35 ao 

determinar: 

I — a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; 
II — a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III — o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 2010, p.28-29). 
 

Essas finalidades, estabelecidas pela legislação, explicitam com clareza a intenção do 

legislador em superar a dualidade de formação geral e formação específica, no sentido de que, 

ao concluir a Educação Básica, o aluno possa aprender continuamente e se preparar para o 

mercado de trabalho. Por isso, elas causam constantes inquietações nos professores sobre o 

foco que devem dar ao seu trabalho. Dentre as dúvidas estão se eles devem preparar para o 

vestibular, para o mercado de trabalho, para prosseguir nos estudos ou para a cidadania.   

Essa concepção prescreve que, a preparação para o trabalho e formação para a 

cidadania devem acontecer concomitantemente com o ensino nas diferentes disciplinas.  

Sabe-se que o ensino de Português, Matemática e demais disciplinas concorrem para preparar 

os alunos para o trabalho. A tensão dos professores concentra-se na necessidade do 

desenvolvimento de capacidades intelectivas por um lado e, por outro, preparar para resolver 

Situações- problema decorrentes da prática social e produtiva do mundo contemporâneo.  

 Com isso, as finalidades expressas à luz da legislação em vigor parecem repetir de 

uma forma nova os modelos implantados anteriormente no Brasil e que obtiveram os 

resultados esperados: produzir, por um lado, um grupo de intelectuais e, por outro, prover os 

conhecimentos necessários para as classes populares adentrarem o mercado de trabalho, 

                                                                                                                                                   
conseguido promover a continuidade nos estudos nas Universidades Públicas, não só para os alunos oriundos dos 
colégios particulares, mas também dos públicos. 
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perpetuando assim, a estrutura das classes sociais e, com isso, aumentando as dificuldades dos 

estudantes das classes subalternas de conseguirem possibilidades de mobilidade social. 

 O Parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação no 

15/98, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, acabou 

admitindo, do ponto de vista legal, que as duas funções dessa modalidade de ensino, são 

difíceis de conciliar, como se pode constatar a seguir. 

 

A duplicidade da demanda continuará existindo porque a idade de conclusão do 
ensino fundamental coincide com a definição de um projeto de vida, fortemente 
determinado pelas condições econômicas da família e, em menor grau, pelas 
características pessoais. Entre os que podem custear uma carreira educacional mais 
longa esse projeto abrigará um percurso que posterga o desafio da sobrevivência 
material para depois do curso superior. Entre aqueles que precisam arcar com sua 
subsistência precocemente ele demandará a inserção no mercado de trabalho logo 
após a conclusão do ensino obrigatório, durante o ensino médio ou imediatamente 
depois deste último. Vale lembrar, no entanto que, mesmo nesses casos, o percurso 
educacional pode não excluir, necessariamente, a continuidade dos estudos. Ao 
contrário, para muitos, o trabalho se situa no projeto de vida como uma estratégia 
para tornar sustentável financeiramente um percurso educacional mais ambicioso. E 
em qualquer de suas variantes, o futuro do jovem e da jovem deste final de século 
será sempre um projeto em aberto, podendo incluir períodos de aprendizagem – de 
nível superior ou não intercalados com experiências de trabalho produtivo de 
diferentes naturezas, além das escolhas relacionadas à sua vida pessoal [...]. A 
condução autônoma desse projeto de vida reclama uma escola média de sólida 
formação geral. (PARECER CEB n.º 15, de 1 de junho de 1998 p. 26-27). 

 

           Os textos apontam ao Ensino Médio a garantia da formação geral para todos os 

estudantes e aos que necessitarem adentrar no mercado de trabalho acrescentar a formação 

profissionalizante. Não defendemos ofuscar o ensino profissionalizante, pois sabemos a 

necessidade premente da maioria dos estudantes das redes públicas, após os 17 anos, 

adentrarem o mercado de trabalho.  

 O problema que parece fundamental é a falta de sentidos e significados claros aos 

estudantes para essa modalidade de ensino. As escolas de Ensino Fundamental devem 

oferecer aos alunos conhecimentos sobre a próxima modalidade de ensino, seja para 

aprofundar os estudos e ou desenvolverem habilidades profissionais. Digamos, 

primeiramente, que é fundamental mobilizar o desejo16 interno de obter êxito nos estudos. 

Isso os possibilita aos estudantes fazerem escolhas mais conscientes para o futuro 

                                                
16 Charlot (2005, p. 19- 20) em entrevista a Jaime Giolo explica os conceito de mobilização, defende ser mais 
adequado do que o conceito de motivação. Para o autor “mobilização é um movimento interno, é a dinâmica 
interna do aluno que, evidentemente, se articula com o problema do desejo “[...] o sujeito do desejo é o sujeito 
que interpreta o mundo: interpretação de nossa vida pessoal do que está acontecendo com os outros.” Por isso, eu 
dou uma grande importância à ideia de sentido. Significado e sentido. Inclusive distinguindo a posição social 
objetiva e subjetiva”. 
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profissional. O que se percebe é uma falta de informação. Essa percepção nos leva a tomar 

empréstimo o pensamento de Charlot (2005, p. 16) ao afirmar: 

Existe uma mistificação, existem processos ideológicos, mas por que o homem 
precisa ser mistificado? [...] Por que não se pode dizer ao homem “você vai à escola 
para ter um bom emprego ou um emprego ruim, depende”? Não se pode dizer isso. 
Se deve construir mitos, ilusões... tudo isso [...] trata-se de uma questão 
fundamental. O homem está em busca de significados e sentidos. Ele precisa 
encontrar um sentido, inclusive quando está sendo enganado por outros.   

 Compartilhamos com o pensamento do autor porque consideramos fundamental a 

explicitação dos caminhos a serem seguidos pelos alunos; a garantia de uma escola de 

qualidade, com condições estruturais e de trabalho, aliadas à mobilização para um 

crescimento pessoal e profissional. Eles se constituem elementos importantes para a inserção 

dos excluídos, no sentido de possibilitar aos jovens das classes menos favorecidas ferramentas 

para usufruírem dos bens culturais e socais produzidos pela humanidade.  

 Filmus (2002, p.194) explica que o destino profissional dos jovens é marcado pelos 

conhecimentos competitivos e de capital cultural a quem frequenta os meios privilegiados. 

Dessa maneira, o Ensino Médio vai delineando limites e possibilidades para os alunos 

construírem sua trajetória profissional. Recomenda que, para mudar esse quadro, são 

necessárias mudanças estruturais no sistema de ensino de forma a favorecer as possibilidades 

de inserção do cidadão no mercado de trabalho. Com isso, constata-se a difícil tarefa atribuída 

aos professores que esta pesquisa se propôs a investigar, acerca das percepções sobre as 

finalidades do Ensino Médio. 

2.2. DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (DCNEM) 

 A lei maior em todo o seu Artigo 27 incumbe à educação brasileira definir diretrizes 

específicas para os currículos do Ensino Médio. Assim, em 1998, a Câmara de Educação 

Básica (CEB), através do Conselho Nacional de Educação (CNE), promulgou as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino Médio e, em 1999, disponibilizaram aos professores, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM). 

 O termo, “Diretriz”, de acordo com Horta apud (BRASIL, 1999, p. 62) indica 

orientação, norma de conduta. “Base” é superfície de apoio, fundamento que aponta o 

caminho a ser seguido. Portanto, são os fundamentos a serem observados na elaboração das 

propostas pedagógicas e curriculares, dos diversos sistemas de ensino em atendimento ao que 

preceitua a Lei 9.394/96. 
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     Para a construção do documento final das Diretrizes Curriculares Nacionais, os 

pensadores analisaram a trajetória do Ensino Médio no Brasil, estudaram os avanços da 

expansão da matrícula, relacionaram o déficit de atendimento do Brasil em relação aos países 

latinoamericanos. Concluiu-se que os indicadores de cobertura são inferiores aos da 

Argentina, México, Colômbia, Chile, Uruguai, Equador e Peru. Outros pontos observados 

foram as finalidades expressas nas leis que antecederam.  

 Concomitante as ações de expansão da matrícula, as Diretrizes propuseram uma nova 

formatação curricular com base no desenvolvimento de competências e habilidades que o 

aluno, no final do Ensino Médio, deve demonstrar. Para isso, o Artigo 36 (Brasil, 2010, p. 29-

30) atribuiu às unidades escolares a elaboração de um currículo que contemple as seguintes 

diretrizes: 

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado de 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico da transformação da sociedade e 
da cultura, a língua portuguesa como instrumento e exercício da cidadania; 
II - adotará metodologias de ensino e avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes; 
III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória e 
uma segunda em caráter optativo; 
IV- serão incluídas Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas 
as séries do ensino médio. 
Parágrafo 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizadas de forma que ao final do ensino médio, o educando demonstre:  
I - domínio de princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
Parágrafo 3º - os cursos do ensino médio terão equivalência legal e habilitarão para 
ao prosseguimento de estudos. 
 

Dessa forma, os currículos por competências e habilidades devem estabelecer uma 

ponte entre a teoria e a prática, imprimindo uma formação carregada de significados. Estudos 

têm identificado a necessidade de o Ensino Médio garantir uma sólida formação geral aos 

seus estudantes, desempenhando assim o seu papel essencial, como diz Perrenoud (1999, p. 

19): “oferecer ferramentas para dominar a vida e compreender o mundo”. 

2.2.1. Princípios Filosóficos 

O Artigo 11 das DCNEM divide o currículo em duas partes: a Base Nacional Comum, 

que contempla 75% das disciplinas e, uma Parte Diversificada, para atender as diferentes 

realidades regionais com 25% da carga horária total. 
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Os princípios filosóficos que assentam as práticas pedagógicas e administrativas, 

inspirados na Constituição e na LDB, na tentativa de buscar conciliar humanismo e 

tecnologia, são organizados sob três consignas: sensibilidade, igualdade e identidade. 

Segundo o Parecer 15 (BRASIL, 2002 p. 75), a estética da sensibilidade vem 

substituir a da repetição e padronização, hegemônica na era das revoluções industriais. Ela 

estimula a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade pelo inusitado e a afetividade para 

facilitar a constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o 

incerto, o imprevisível e o diferente.  

A Política de igualdade manifesta-se no reconhecimento dos direitos humanos e no 

exercício dos direitos e deveres de cidadãos, na busca da equidade no acesso à educação e ao 

emprego, à cultura, à saúde e ao meio ambiente e outros benefícios sociais. Manifesta-se 

também no combate a quaisquer formas de preconceito de discriminação por motivo de raça, 

religião e condição econômica. Na escola, deve ser cumprido o direito para os alunos 

aprenderem como também respeitar os professores, nos modos de ensinar conteúdos 

curriculares.   

A ética da Identidade sugere o trabalho com a construção de identidades que visem a 

formação de pessoas honestas, sem necessariamente transmitir valores morais, mas criar 

condições para que as identidades se constituam através do desenvolvimento da sensibilidade 

e pelo reconhecimento do direito à igualdade. Para formar pessoas responsáveis, autônomas e 

solidárias é preciso reconhecer que o indivíduo dispõe de competências intelectuais, possíveis 

de compreenderem os significados do mundo físico e social.  

 Ainda segundo o Parecer CEB (15/98 p. 45), os princípios axiológicos que devem 

inspirar o currículo foram propostos para atender: 

 fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; 

 formação de valores; 

 aprimoramento como pessoa humana; 

 formação ética; 

 exercício da cidadania. 

A partir dessa ideia, a prática pedagógica para a qualidade do ensino e da 

aprendizagem será contribuição específica decisiva na educação escolar para a igualdade, a 

justiça, solidariedade, responsabilidade. A capacidade dos jovens cidadãos deste milênio 

depende de práticas pedagógicas que os auxiliem a aprender os significados do mundo físico e 

social.  
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Observemos quão auspiciosos são esses princípios, os mesmos sugerem momentos de 

deleites em saber que, na prática, esses preceitos poderão se concretizar. Orientam a escola 

trabalhar o estudante na perspectiva de garantir a formação ampla.  No entanto, devido às 

condições estruturais das escolas e de trabalho dos professores, será que é possível colocá-los 

em prática na amplitude que a lei demanda? Outro problema é que na educação Brasileira, 

primeiro aprovam-se leis, e reformas para depois pensar nas condições pedagógicas de 

colocar em prática. Quanto às políticas públicas de formação continuada atendem a uma 

proporção insignificante no universo dos professores. 

2.2.2 Princípios Pedagógicos 

A Lei maior vincula a autonomia da escola à elaboração do Projeto Político 

Pedagógico. Instrumento que deve expressar de modo democrático, a orientação do trabalho, 

por meio dos consensos e compromissos para atenuar as falhas detectadas, e contenha 

propostas plausíveis para as dimensões administrativa, pedagógica e financeira.  

Com relação a esse ponto o Parecer CEB nº15, (BRASIL 1998, p. 84-85) apresenta: 

O exercício pleno da autonomia se manifesta na formulação de uma proposta 
pedagógica própria, direito de toda instituição escolar. Essa vinculação deve ser 
permanentemente reforçada, buscando evitar que as instâncias centrais do sistema 
educacional burocratizem e ritualizem aquilo que no espírito da lei deve ser, antes de 
mais nada, expressão de liberdade e iniciativa, e que por essa razão não pode 
prescindir do protagonismo de todos os elementos da colégio, em especial dos 
professores. 
A proposta pedagógica deve refletir o melhor equacionamento possível entre 
recursos humanos, financeiros, técnicos, didáticos e físicos, para garantir tempos, 
espaços, situações de interação, formas de organização da aprendizagem e de 
inserção da escola no seu ambiente social, que promovam a aquisição dos 
conhecimentos, competências e valores previstos na lei, apresentados nestas 
diretrizes, e constantes da sua proposta pedagógica. 
A proposta pedagógica antes de tudo deve ser simples: O projeto pedagógico da 
escola é apenas uma oportunidade para que algumas coisas aconteçam e dentre elas 
o seguinte: tomada de consciência dos principais problemas da escola, das 
possibilidades de solução e definição das responsabilidades coletivas e pessoais para 
eliminar ou atenuar as falhas detectadas. Nada mais, porém isso é muito difícil. 
A proposta pedagógica deve ser acompanhada por procedimentos de avaliação de 
processos e produtos, divulgação dos resultados e mecanismos de prestação de 
contas. 
 

A LDBEN 9.394/96 vincula autonomia à proposta pedagógica, no entanto, deve ser 

formulada a partir das diretrizes estadual e nacional. Os professores devem traduzir em 

propostas curriculares os desejos expressados pela comunidade de alunos e pais. Com isso, 

constrói-se um documento que sintetize o compromisso de todos com a aprendizagem e com 

o melhor uso possível dos recursos humanos, financeiros e materiais, a partir da utopia de 
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uma sociedade verdadeiramente democrática. Ao Estado cabe prover as condições para a 

viabilização de educação de qualidade a todos.  

A doutrina que sustenta a organização e tratamento dos conteúdos definidos na 

proposta pedagógica envolve os conceitos de interdisciplinaridade e contextualização. 

A interdisciplinaridade17 deve superar a justaposição de disciplinas e partir do 

entendimento de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 

conhecimentos, que podem ser de afirmação, complementação, negação, ampliação, 

iluminação e de aspectos não distinguidos. É importante que o aluno aprenda a olhar o mesmo 

objeto a partir de diferentes ângulos. Possibilita também a integração das diversas disciplinas 

para a compreensão de um tema ou a solução de um problema, passando da fragmentação do 

conhecimento para a unificação deste. Do ponto de vista pedagógico, a interdisciplinaridade 

consiste em um trabalho coletivo, tendo em vista fomentar a integração entre as disciplinas 

curriculares, não a diluição, ao contrário mantém a individualidade buscando novas formas de 

entender e compreender os fenômenos.  

Para compreender melhor o conceito, velemo-nos das explicações descritas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, Parecer 15/98 de 01/06/98.  

 

O conceito de interdisciplinaridade fica mais claro quando se considera o fato trivial 
de que todo conhecimento mantém um diálogo permanente como os outros 
conhecimentos, que pode ser de questionamento, de confirmação, de 
complementação, de negação, de ampliação, de iluminação de aspectos não 
distinguidos. [...] A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, 
mantém sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 
linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação e 
negociação de significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 2002, p. 
88 - 89). 
 

Para Japiassu (1976, p.74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das 

trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa”. 

De modo geral, o trabalho na escola é multidisciplinar, no sentido de que cada 

disciplina tem suas especificidades preservadas, conservando as autonomias, no entanto, a 

interdisciplinaridade hoje é fundamento para a organização curricular, no intuito de favorecer 

a intercomunicação entre as disciplinas, para o enriquecimento das relações entre elas. E uma 

das metodologias facilitadoras dessas articulações é o desenvolvimento de projetos. 

                                                
17 Para saber mais ler: Japiassu (1992) e Fazenda (1999). 
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A contextualização proporciona possibilidades de interação não apenas nas 

disciplinas de um eixo, mas assume que todo conhecimento envolve uma relação entre o 

sujeito e objeto. O tratamento contextualizado é a forma que a escola encontra para 

transformar o aluno de expectador passivo a um ser ativo. É o processo de relacionar a teoria 

com a prática. Permitir aproximar os conteúdos com a realidade social local, nacional e/ou 

global. 

Dessa forma, interdisciplinaridade e contextualização são complementares, pois 

apresentam, segundo os DCNEM, a ampliação de possibilidades de interação entre disciplinas 

nas quais venham agrupadas. 

Os ensinamentos de Piaget, na psicologia genética18 e Vygotsky, na teoria sócio 

interacionista19 fundamentam as perspectivas teóricas dos princípios pedagógicos impressas 

nos documentos curriculares. Também fundamentam os documentos, César Cool e Perrenoud 

para o tratamento de currículo e competências, entendidas como propõe Tardif, (1996, p.38 

apud Perrenoud, 1999, p. 15) “um dos princípios organizadores da formação.” São diversos os 

significados do termo competência. Perrenoud (1999, p. 7) define como “uma capacidade de 

agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”.  

 Mais adiante (ibidem, ibidem) pontua: “competência é a faculdade de mobilização de 

diversos recursos cognitivos como saberes, habilidades e informações para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações”. Então, competência pressupõe: operações 

mentais; capacidade para usar habilidades; e emprego de atitudes adequadas à realização de 

tarefas. 

 Associamo-nos à crítica que se faz à escola tradicional quanto à memorização dos 

conteúdos desarticulados dos problemas reais. Não é estranho um aluno assimilar com muita 

rapidez o conhecimento enciclopédico, obter bons resultados nas avaliações. Porém, não é 

comum sentir dificuldades em resolver casos concretos, como exemplo, utilizar mapas para 

guiar-se em uma cidade desconhecida, aplicar conhecimentos linguísticos para entendimento 

de um manual de instrução, calcular o impacto de um carro, ao colidir, com velocidade X com 

auxílio do Teorema do Impulso. Questiona-se também a aquisição de determinados 
                                                
18  A Psicologia genética descreve o desenvolvimento cognitivo do homem a partir do nascimento até a 
adolescência, procura mostrar que os estágios sucessivos de desenvolvimento ocorrem como processos internos, 
marcados pela relação sujeito e objeto que se traduzem em esquemas, cujas ações coordenadas desembocam no 
aparecimento da Inteligência prática. 
19 A teoria sóciointeracionista tem como postulado básico que a aprendizagem promove o desenvolvimento. 
Esses processos resultam da relação do homem com o mundo, mediada por instrumentos e signos num processo 
intersubjetivo (exógeno) e intrasubjetivo (endógeno). Daí a importância da cultura no desenvolvimento das 
funções mentais.  
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conhecimentos sem se perguntar, como, onde e em que circunstâncias os alunos poderão 

utilizá-los.  

Segundo Perrenoud (1999, p. 28), enfrentamos, na vida, a depender da idade e 

condição social, várias situações novas, que procuramos dominar mobilizando nossas 

aquisições e experiências, entre inovação e a repetição. As escolhas para tomar determinadas 

decisões em alguns momentos são rotineiras, mecânicas e, em outros, as respostas são 

construídas no momento. Analogamente, essa forma de operacionalizar as situações, lançando 

mão de conhecimentos pré-existentes, são chamadas competências.  

 Os programas orientados por competências induzem as escolas a estabelecerem 

ligações entre os conhecimentos científicos, e a prática social de certa complexidade. A 

memorização cede espaço à criação para a construção de saberes que respondam as demandas 

da vida em sociedade, de modo a proporcionar sólidos conhecimentos àqueles que necessitam 

deles, com vistas à formação de um homem com potencial em saberes, atitudes e valores. 

 Com relação à abordagem por competências remete a se dizer que construir 

competências, sacrifica os saberes.  A esse respeito, Perrenoud (2002, p. 8) coloca: 

[...] Isto é, ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. É verdadeiro apenas na medida em 
que desenvolver competências exige tempo de trabalho em classe e, 
consequentemente, obriga a fazer concessões quanto à extensão dos saberes 
ensinados. É nisso que reside a verdadeira escolha: pretende-se manter programas 
enciclopédicos, sem a preocupação de preparar os alunos para utilizá-los de uma 
forma que não seja sair-se bem nos exames? Ou pretende-se ensinar menos saberes e 
usar o tempo para a mobilização e sua transposição para resolver problemas, tomar 
decisões, desenvolver projetos. Uma competência não é nada mais que uma aptidão 
para dominar um conjunto de situações e de processos complexos, agindo com 
discernimento. Para isso, há duas condições a cumprir: dispor de recursos cognitivos 
pertinentes, de saberes, de capacidades, de informações, de atitudes, de valores; 
conseguir mobilizá-los e colocá-los em sinergia no momento oportuno. 
 

 Assim, a abordagem por competências considera os saberes como ferramentas para 

ação que se aprende a usá-los, da maneira como aprendemos a usar outras coisas, nos 

diferentes contextos sociais. Não se resume ao utilitarismo puro e simples, mas a uma ação 

imbuída de caráter cultural, educativo, político, artístico, religioso, humanístico e científico. O 

autor defende a assimilação dos conhecimentos científicos básicos, mas também a construção 

de competências passíveis de enfrentar com dignidade, senso crítico, autonomia e inteligência 

os problemas advindos das diversas situações da vida.  

Desse modo, a escola deve rejuvenescer os seus paradigmas de ensino, aprendizagem 

e avaliação. Os programas escolares devem ceder espaços para os alunos regularmente propor 

e resolver situações, tomar decisões, criar situações complexas, desenvolver pesquisas e, 
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projetos, interconectados com a vida em sociedade. Não se trata de ações esporádicas, mas 

planejadas semanalmente para inserirem-se na cultura, constituindo-se em habitus20.   

Essas ações requeridas para resolver problemas, calcular, ler, interpretar e tomar 

decisões são exemplos de habilidades denominadas, em certo sentido, de “inteligência 

capitalizada,” em uma sequência de modos operatórios, analogias, intuições, induções, 

deduções, transposições dominadas e funcionamentos heurísticos rotinizados que se tornam 

esquemas mentais de alto nível ou tramas que ganham tempo, que “inserem” a decisão. 

(PERRENOUD, 1999, p. 30).  

Percebe-se que há muitas habilidades envolvidas na solução de uma determinada 

situação, o que não quer dizer que competência seja apenas um conjunto de habilidades, é 

mais do que isso, expressa o modo como mobilizamos nossas habilidades em favor de um 

objetivo ou solução de um problema.  

Para tanto, os professores que adotarem essa abordagem precisam abrir mão da 

transmissão de conhecimentos puros e simples, para propiciar aos alunos experiências com as 

quais seja possível fazer um trabalho de transposição didática, a partir das práticas sociais sem 

desprezar os conteúdos disciplinares. Essa preocupação, é desmistificada por Perrenoud 

(1999, p. 40), ao postular que “alguns temem que desenvolver competências na escola levaria 

a renunciar às disciplinas de ensino em função de canalizar tudo para competências 

transversais e em uma formação pluri, inter ou transdisciplinar”.  

No debate se a escola trabalha na pluri, inter ou transdisciplinaridade o autor considera 

a transversalidade total uma fantasia, advoga a cooperação e o cruzamento das disciplinas, 

pois as competências transversais estão intimamente ligadas às competências disciplinares 

num exercício contínuo de intersecção entre as diferentes disciplinas. 

 Se considerarmos que, para enfrentar determinadas situações necessitamos mobilizar 

conhecimentos dos quais, grande parte, são decorrentes da ordem disciplinar, esse temor nas 

palavras do autor é infundado, pois a organização dos conhecimentos eruditos ainda distingue 

as disciplinas. Então, a abordagem por competências não nega as disciplinas, estas, ao 

contrário, são mobilizadas para resolução de situações complexas, muito além de exercícios 

clássicos de consolidação e aplicação. (PERRENOUD, 1999, p. 41). 

 Assim, o ensino com foco em competências e habilidades permite que sejam 

desenvolvidos processos gerais de raciocínio, em vez de contemplar-se a memorização de 

                                                
20 Habitus, conceito desenvolvido por Bourdieu (1975. p. 44) [...] produto da interiorização dos princípios de um 
arbitrário cultural capaz de perpetuar-se após a cessação da ação pedagógica e por isso de perpetuar nas práticas 
os princípios do arbitrário interiorizado. 
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conteúdos. Nesse sentido, os PCNEM (BRASIL, 1999, p. 104) afirmam que os princípios 

pedagógicos estruturadores do currículo são para atender o que a Lei 9.394/96 estabelece 

quanto às competências de: 

 vincular a educação ao mundo do trabalho e a prática social; 

 compreender significados; 

 ser capaz de continuar aprendendo 

 preparar para o trabalho e para o exercício da cidadania; 

 ter autonomia intelectual e pensamento crítico; 

 ter flexibilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação; 

 compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos 

produtivos; 

 relacionar teoria e prática. 

 Diante do exposto, caberá à escola a responsabilidade de propor e executar uma 

proposta pedagógica que contemple os princípios axiológicos e os pedagógicos, no tratamento 

de conteúdos de ensino que facilitem o desenvolvimento das competências e habilidades 

impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Contudo, há de se observar se 

o poder público se compromete em oferecer as condições para que as escolas possam 

operacionalizar esses preceitos e se os professores o consideram ao elaborarem seus planos de 

ensino. 

2.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO (PCNEM) 

Os PCNEM foram lançados pela Secretaria de Educação Básica, advindos das 

discussões oriundas de como operacionalizar os princípios pedagógicos e axiológicos, bem 

como a descrição das Áreas Curriculares de Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e 

Matemática, e Ciências Humanas prescritas nos DCNEM.   

Mesmo apresentados como parâmetros, o modelo curricular nacional apresenta-se 

como uma proposta curricular institucional a ser seguida. Já que foram distribuídas para todas 

as escolas brasileiras e ainda subsidiam a avaliação do Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e as Referências Curriculares para o Exame Nacional de Ensino Médio. 

Trata-se de um texto produzido por pessoas de diferentes concepções que procuram 

legitimar o discurso da submissão da educação ao mundo produtivo e a inserção dos sujeitos 

ao mundo globalizado. Disciplina, obediência, respeito às regras estabelecidas pela nova 

sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos emana a compreensão, 
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cada vez mais, de competências desejáveis ao pleno desenvolvimento para a inserção no 

processo produtivo. Segundo Tedesco (1995 apud Brasil, 1999, p. 23), aceitar tal perspectiva 

otimista seria admitir a vivência de circunstâncias históricas inéditas, nas quais as capacidades 

para o desenvolvimento produtivo seriam idênticas ao papel do cidadão.  

Sob esse princípio, entende-se a força do documento imposta à sociedade, seja por 

meio dos intelectuais representantes do Estado, seja pelos aparatos para a sua concretude no 

interior das escolas. Entretanto, múltiplas vozes de diversas realidades expressam que muitos 

serão os caminhos a serem percorridos, para que se construa uma proposta sustentada no 

pleno desenvolvimento humano.   

O fato é que vários desafios se avolumam na expectativa de superar a tão criticada 

estrutura das disciplinas, os Parâmetros Curriculares foram estruturados da seguinte maneira: 

a) base nacional comum e uma parte diversificada  

b) formação geral e preparação para o trabalho 

A base nacional comum dos currículos é organizada a partir de três grandes áreas: 

1) Linguagens Códigos e suas Tecnologias: essa área reúne cinco componentes 

curriculares: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Artes, Informática e Educação Física. 

Pretende-se trabalhar o processo de comunicação com base em garantir a todos o domínio 

pleno das atividades verbais, o que significa prover a todos o domínio da leitura; o domínio da 

escrita; o domínio da fala em situações formais; a compreensão da realidade social, histórica e 

estrutural da linguagem. 

2) Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias: essa área abrange as 

subáreas compostas das disciplinas: Matemática, Ciências Biológicas, Física e Química. 

Referenda-se em uma visão do Ensino Médio de caráter amplo, de forma que os conteúdos 

das ciências, caracterizadas como “núcleo duro” possam se aproximar dos conhecimentos 

práticos, que respondam às necessidades da vida contemporânea e o desenvolvimento de 

conhecimentos mais amplos, que favoreça o entendimento dos conceitos e modelos que 

transitem entre as disciplinas. 

3) Ciências Humanas  e suas Tecnologias: compreende as subáreas História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia. Assenta-se na compreensão de se resgatar a historicidade 

das sociedades das classes e dos sujeitos históricos a partir das transformações sociais, 

culturais, epistemológicas das ciências humanas. Outra possibilidade é a integração das áreas. 

O autor conclui ao afirmar que, cabe as Ciências Humanas colaborar com uma formação 

básica, com vistas a assegurar a cada um, a possibilidade de se construir como ser pensante e 

autônomo, dotado de uma identidade social. (BRASIL, 2002, p. 356).  
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Em 30 de janeiro de 2012, o Conselho Nacional de Educação definiu novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, por meio da Resolução CNE/CEB 2/2012 que 

institui mudanças, entre elas, altera a Organização Curricular e formas de oferta. Essa nova 

legislação nacional preceitua que os componentes obrigatórios devem ser tratados em uma 

área ou mais áreas. Assim, com base nessa determinação, o artigo 8º da citada Resolução 

instituiu a organização do currículo em áreas de conhecimento, a saber: 

I – Linguagens: integram as áreas: Língua Portuguesa; Língua Materna para 

populações indígenas; Língua Estrangeira Moderna; Arte, em suas diferentes linguagens, 

cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical; e Educação Física. 

II – Matemática: constitui em área específica. 

III - Ciências da Natureza: constituídas das disciplinas Física, Química e Biologia. 

IV - Ciências Humanas: não houve alteração, permanecem as disciplinas de História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia. 

No Art. 10, em decorrência de legislação específica, institui como obrigatórios: 
 

I - Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora 
facultativa para o estudante (Lei nº 11.161/2005); 
II - Com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, no 
âmbito dos demais componentes curriculares: educação alimentar e nutricional (Lei 
nº 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da Educação Básica); processo de 
envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e 
a produzir conhecimentos sobre a matéria (Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso); 
Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Educação Ambiental); 
Educação para o Trânsito (Lei nº 9.503/97, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro); 
Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, que institui o Programa 
Nacional de Direitos Humanos – PNDH 3). 
Art. 11. Outros componentes curriculares, a critério dos sistemas de ensino e das 
unidades escolares e definidos em seus projetos político-pedagógicos, podem ser 
incluídos no currículo, sendo tratados ou como disciplina ou com outro formato, 
preferencialmente, de forma transversal e integradora.  BRASIL (RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 02/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de janeiro de 2012, 
Seção 1, p. 20). 
 

  O Art. 12 prescreve finalidades do currículo do Ensino Médio tais como: 

I - garantir ações que promovam: 
a) a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras 
e das artes; 
b) o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 
c) a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 
exercício da cidadania; 
II - adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que estimulem a 
iniciativa dos estudantes; 
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III - organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal forma 
que ao final do Ensino Médio o estudante demonstre: 
a) domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
b) conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (Ibidem, ibidem).  

  
Pode-se afirmar que o propósito de aglutinar essas áreas, parte da necessidade de 

facilitar o diálogo entre as disciplinas, o que supera a fragmentação dos conteúdos e viabiliza 

a interdisciplinaridade e contextualização dos conteúdos. A Matemática como área específica, 

talvez seja em função, dela se fazer presente em diversas áreas das ciências sociais. Outra 

novidade é a definição dos temas transversais que devem permear o currículo em todas as 

disciplinas. Percebe-se também a reiteração da responsabilidade das escolas na elaboração e 

consecução do Projeto Político Pedagógico aliado à garantia da flexibilização da organização 

da carga horária do Ensino Médio. Outro ponto a observar é o trabalho como princípio 

educativo21. Essas mudanças incorrem na necessidade do fomento de formação continuada 

porque para os docentes que obtiveram formação fragmentada nas disciplinas, torna-se maior 

o desafio em trabalhar o currículo integrado. A literatura aponta poucos exemplos dessa 

prática efetiva, mesmo porque a própria diretriz encaminha os procedimentos para as 

exigências de formações díspares para a vida, para o trabalho e para prosseguir nos estudos.    

Salientamos ainda, que se não forem empreendidas melhorias nas condições 

estruturais das escolas, implantação de uma formação continuada, valorização do magistério e 

revisão na jornada de trabalho essas propostas tampouco podem contribuir com a qualidade 

social da educação que se espera. 

2.4. ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO (OCNEM) 

Após o lançamento das Diretrizes Curriculares Nacionais e Parâmetros Curriculares 

Nacionais, foram apresentados às Secretarias de Estado da Educação, em 2006, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio. Os textos foram elaborados a partir de 

discussões com os professores e representantes da comunidade acadêmica, com o objetivo de 

contribuir para o diálogo professor e escola na prática docente. 

Verificamos que o documento não altera as proposições dos documentos lançados para 

o Ensino Médio após a Lei de Diretrizes e Bases nº (9.394/96), a propositura é aprofundar a 

compreensão de pontos considerados confusos, híbridos de interpretações que merecem 

esclarecimentos, como também apontarem caminhos indicativos que pudessem oferecer 

                                                
21 O trabalho como princípio educativo caracteriza-se como atendimento à solicitação dos professores.  
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alternativas didático-pedagógicas alinhadas aos interesses e expectativas dos professores para 

a organização do trabalho docente. 

Para tanto, o Ministério da Educação criou um grupo multidisciplinar para propor 

indicativos didático-pedagógicos de questões relacionadas ao currículo de cada disciplina, 

cuja culminância foi a elaboração de mais um documento orientador. Desta feita, com 

características mais democráticas, pois os encaminhamentos partiram de discussões travadas 

com os docentes que trabalham nas Secretarias de Educação e professores. 

O documento foi organizado a partir dos conhecimentos de cada disciplina com 

abordagem nos seguintes pontos: questões de conteúdo; questões de metodologia; o uso da 

tecnologia; organização curricular e projeto político pedagógico; temas complementares; 

considerações finais e referências bibliográficas. 

A ter em vista aquilo que é executado na sala de aula, as orientações iniciam com a 

discussão do conceito de cada disciplina, em seguida apresenta possibilidade de transposição 

didática, sugestões de temas e proposições de atividades práticas com a utilização das 

tecnologias da comunicação e informação, cujo intuito é fornecer subsídios para se praticar na 

sala de aula a contextualização e interdisciplinaridade. 

As considerações finais das Orientações Curriculares apontam as dificuldades e 

oportunidades de combater a fragmentação do conhecimento em células desarticuladas entre 

si e indicam como se devem buscar os pontos de interseção entre as disciplinas.  Ressalta 

também, a importância de que as categorias básicas possam ser reconstruídas e conclui 

descrevendo recomendações para a melhoria do ensino das disciplinas.   

Em nossa análise dos resultados, observaremos as influências dessas orientações na 

prática pedagógica dos professores. De certa forma, são iniciativas decorrentes de discussões 

e debates na área da educação, se bem que contou com a participação de um número 

inexpressivo de professores, tendo em vista as demandas nacionais, bem como, do 

reconhecimento de problemas e necessidades de fomentar uma prática pedagógica coerente 

com as expectativas e necessidades dos alunos. 

2.5 O ENEM COMO INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)22 criado em 1998 e reformulado em 

2000  e 2009 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

                                                
22 O ENEM é uma avaliação interdisciplinar com 63 questões de múltipla escolha, distribuídas em número de 
três para cada uma das 21 habilidades escolhidas para avaliar as cinco competências descritas na Matriz de 
Referência a partir de cinco eixos cognitivos (comuns a todas as áreas do conhecimento) e uma redação. 
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(INEP), órgão  do Ministério da Educação é um exame oferecido anualmente aos egressos e 

concluintes do Ensino Médio em caráter voluntário. Conforme a Fundamentação Teórico- 

Metodológica (Brasil, 2005), o referido exame se constitui numa avaliação externa, cujo 

objetivo principal é possibilitar uma referência para auto avaliação dos participantes a partir 

das competências e habilidades23 que estruturam a inteligência humana. Ele não é apenas 

vinculado à memorização, mas a um processo mais abrangente que envolve a compreensão do 

mundo em que vivemos e a dinâmica de transformações impostas pelas mudanças sociais, 

econômicas e tecnológicas que permeiam a nossa vida, nas esferas pessoal e social, como 

também visa à continuidade de sua formação e a inserção no mundo do trabalho. Ultimamente 

essa avaliação tem ganhado proeminência, pois tem se constituído em processo de seleção 

única ou complementar, para o ingresso no Ensino Superior em um maior número de 

universidades no Brasil. 

O MEC tem o objetivo de reestruturar o ENEM para utilizá-lo como prova unificadora 

para o acesso a universidades públicas federais de educação e demais universidades estaduais, 

municipais ou faculdades particulares que optarem em adotar a referida avaliação. A proposta 

anuncia a democratização do acesso ao nível superior, possibilitando mobilidade acadêmica e 

indução da reestruturação do Ensino Médio. Tem sido utilizada também, como passaporte de 

vagas nas universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (SISU)24 e para 

instituições privadas através do ProUni ( Programa  Universidade para Todos).25 Os itens da 

prova  são elaborados a partir dos conceitos de situação-problema, interdisciplinaridade e 

contextualização e  apresentam diferentes níveis de dificuldades que permitem identificar o 

nível de habilidade do aluno a partir de um conjunto de itens que ele acerta alicerçada na 

Teoria de Resposta ao Item (TRI)26. 

                                                
23 “No documento Básico referente ao Exame Nacional do Ensino Médio as competências são associadas às 
“modalidades estruturais da inteligência” ou a ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e 
entre objetos, situações, fenômenos ou pessoas” As habilidades referem-se ao plano imediato do saber fazer. Por 
meio das ações e operações as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se possibilitando nova reorganização das 
competências (BRASIL, 2005, p.51).  
24  O Sistema de Seleção Unificada (SISU) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação, 
por meio do qual as instituições públicas de Educação Superior, participantes selecionam novos candidatos 
exclusivamente pela nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Participam do processo seletivo 
2º/2011, 48 instituições de ensino superior, sendo 19 universidades federais, 4 universidades estaduais, 23 
institutos federais e dois centros federais de educação tecnológica. (BRASIL, 2011). 
25 O (Programa Universidade para Todos) ProUni é um programa do Governo Federal que concede bolsas de 
estudos integrais ou parciais a estudantes de graduação, em instituições privadas de Ensino Superior.  
26 Teoria de Resposta ao Item (TRI) é uma tecnologia de desenvolvimento de teste que se caracteriza por medir 
habilidades de cada indivíduo pela utilização de uma prova com diferentes níveis e dificuldades que permitem 
identificar o nível de habilidade do aluno, a partir de um conjunto de itens que abrangem as competências e 
habilidades definidas na Matriz de Referência Curricular do ENEM.  
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Além disso, o exame, segundo discurso oficial, auxilia na formulação de políticas 

públicas para o setor educacional, por conseguinte demonstra a imagem realista da educação 

no Brasil. Anualmente ao apresentar os resultados às escolas tidas como de excelência na 

qualidade de ensino são aquelas que apresentam os melhores indicadores no ranking nacional. 

Um dado não esperado pelos brasileiros é a desmistificação do estigma de que as melhores 

escolas concentram-se apenas nas regiões sul e sudeste. A região nordeste tem colocado 

escolas entre as melhores do país. Essas escolas top passam a serem exemplificadas através da 

mídia como escolas referência para os demais do Brasil, que normalmente prefiguram as 

escolas particulares e federais.  

Com relação aos resultados das avaliações externas declaradas pelas provas do SAEB 

e ENEM as proficiências médias dos alunos da rede pública, mesmo considerados os avanços, 

ainda estão abaixo do básico indicado, motivo de extrema preocupação pelo fato dessas 

avaliações centrarem-se nos fundamentos básicos orientadores do currículo do Ensino Médio 

expressos nos Eixos Cognitivos denominadas de competências e habilidades, definidos na 

Matriz de Referência para o ENEM.  

Seguramente a escola pública depara-se com a necessidade garantir a universalização 

da Educação Básica, como também reduzir o abandono, situação em que está sendo 

perseguida por meio da implantação do Plano de Desenvolvimento da Escola/ PDE– Escola27 

momento que a escola elabora seu planejamento estratégico, definindo objetivos, estratégias, 

e metas, que pretende realizar a curto e longo prazo, principalmente focadas no ensino- 

aprendizagem e resultados. Todavia, paralelamente a essa iniciativa considerada positiva, 

sugerimos a concentração de esforços nas questões de infraestrutura, formação docente e 

garantia de condições dignas de trabalho.  

O documento Básico do ENEM ratifica a educação como direito de todos expressos, 

por exemplo, na Declaração dos Direitos Humanos (1948), no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990), em nossa Constituição Federal (1998) e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996), em seu artigo 9º, ao definir que a União incumbir-se-à de: 

V- coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. 
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. 
(BRASIL, 2010. p. 13) 

                                                
27 O PDE-Escola é um plano que tem como prioridade uma educação de qualidade. Para isso oferece apoio 
técnico e financeiro às escolas com baixos indicadores no ensino. Prevê também um conjunto de metas e ações 
em parcerias com os entes Federados, instituições de Ensino Superior e organizações da sociedade civil para 
mobilizar os esforços por uma educação de qualidade expressados no Plano de Metas “Compromisso Todos pela 
Educação”. 
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Desse modo, observa-se que a avaliação do ENEM está amparada em preceitos legais. 

Essa política de avaliação unificadora em âmbito nacional acontece no conjunto de países que 

compõem a OCDE28, a exemplo dos Estados Unidos, que além do Pisa29 utilizam avaliação 

unificadora como um dos pré- requisitos de acesso às universidades, porém cada universidade 

congrega a esse resultado outros critérios de avaliação, a exemplo do Chile, Japão e China. Na 

Europa e nos Estados Unidos essa prática já acontece há muitos anos. O Brasil instiga as 

instituições de Ensino Superior, públicas e privadas para utilização do ENEM como avaliação 

única, proposta que, ano a ano, acresce o número de instituições a aderirem esse sistema, 

dentre elas, a Universidade Federal de Sergipe, que anunciou a sua utilização no vestibular de 

2013 como avaliação única para ingresso nos cursos.   

Essa política de avaliação segue orientações do Banco Mundial para a formação de um 

trabalhador racional e eficiente, que domine o conhecimento científico e tecnológico na 

perspectiva de aumentar a eficiência e eficácia nos serviços. Para Martins (2004, p. 27) “o 

documento do Banco Mundial prioriza a Educação, porém dá a esta uma dimensão 

econômica, ou seja, vê a educação como um fator decisivo no crescimento econômico e na 

diminuição da pobreza”. 

Lopes (2008, p. 20) evidencia “a crescente subordinação dos Estados nacionais às 

exigências das agências multilaterais, como a Organização das Nações Unidas para Educação 

Ciência e Cultura (UNESCO), o Banco Mundial (BIRD) e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)”. Dessa forma, conclui-se que as decisões educacionais no Brasil, de 

política de integração curricular medida através de avaliações unificadoras fazem parte de um 

processo de globalização econômica e cultural que se instaura nos países que aderiram aos 

acordos com as instituições acima elencadas. Outro propósito incorre na homogeneização de 

proposta curricular para o mundo atual. 

No Brasil, após a publicação e disseminação dos documentos oficiais, o Ministério da 

Educação, por meio do então Ministro Paulo Renato de Souza, estabeleceu um conjunto de 

ações que visavam desde a expansão de vagas nas escolas, à oferta de formação continuada 

para professores e gestores e estruturação do sistema de avaliações externas, expressos pelo 

Sistema Nacional de Avaliação Básica (SAEB), e especificadamente para o Ensino Médio 

                                                
28  A OCDE é um fórum único no qual os governos de 30 democracias trabalham em conjunto para enfrentar os 
desafios econômicos, sociais e ambientais da globalização.  
29 Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) é um programa de avaliação internacional padronizada, 
desenvolvido conjuntamente pelos países participantes da OCDE, aplicadas a alunos de 15 anos, a cada três 
anos, cujas avaliações abrangem as áreas de Linguagem, Matemática e Ciências, não somente no domínio 
curricular, mas também às habilidades necessárias a vida adulta. (BRASIL, 2011, p.6). 
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(ENEM). Em 2007, no governo Luís Inácio da Silva, essas avaliações foram ampliadas, 

incorporando a Prova Brasil para o Ensino Fundamental.  

O SAEB, conforme Relatório (2004, p. 5), tem como objetivo “apoiar municípios, 

Estados e a União na formulação de políticas para a melhoria da qualidade do ensino com o 

foco da aprendizagem de habilidades básicas e indispensáveis ao cidadão”. Esse Sistema 

Nacional de Avaliação é composto de duas avaliações complementares, a ANEB e a 

ANRESC (Prova Brasil).  

Segundo (BRASIL, 2011, p.7) a Avaliação Nacional de Educação Básica (ANEB) 

oferece resultado do desempenho escolar no Brasil, por amostra, enquanto a Avaliação 

Nacional do Rendimento Escolar – ANRESC (Prova Brasil) tem como prioridade evidenciar 

os resultados de cada unidade escolar da rede pública de ensino.  

Para avaliar o Ensino Superior foi instituído o Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE),30 que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES)31considerado na composição das avaliações medidas pelo indicador de qualidade 

das instituições  de Ensino Superior. 

Dessa forma, verifica-se que essas avaliações, além de serem elaboradas para 

consolidar as reformas do ensino, encarregam aos sistemas incorporar as determinações dos 

documentos oficiais sobre os conteúdos praticados nas escolas de Educação Básica e 

Educação Superior, paralelamente, outorga ao Estado verificar se o direito a educação 

consagrado na Constituição Federal de 1988 está sendo respeitado pelas instituições de 

ensino. Por outro lado, as universidades/escolas sentem-se honradas em perfilarem os dados 

censitários das melhores instituições de ensino do país, isso graças aos resultados aferidos 

pelas avaliações externas de cada nível de ensino. 

 Atualmente as escolas de Ensino Médio se deparam com exigências dos alunos e das 

secretarias estaduais para trabalharem distintos modelos de avaliação, a exemplo do ENEM e 

vestibulares. Esse fato observado ao analisar o calendário do colégio campo de pesquisa, que 

reserva períodos para revisão do ENEM e revisão para o Vestibular. Apesar da afirmação de 

autores como Santos e Mól (apud Lopes 2008 p. 166) de que a “função da escola não se limita 

                                                
30 O ENADE avalia o rendimento dos alunos em relação aos conteúdos curriculares previstos nas diretrizes 
curriculares, suas habilidades e competências dos cursos de graduação que estão matriculados. O exame é 
obrigatório para os alunos selecionados e condição indispensável para emissão do histórico escolar. Sua 
periodicidade é trienal. A prova é composta de questões de formação feral e específicas alinhadas aos objetivos e 
perfil de concluintes expressos em Portaria do INEP, que define as Diretrizes para a referida avaliação. 
31O SINAES, criado pela Lei 10.861 de 14 de abril de 2004 com a incumbência de assegurar processo nacional 
de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 
estudantes, nos termos do Artigo 9º, VI, VIII e IX, da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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a preparar o aluno para concorrer em exames,” a maioria dos colégios e seus professores 

focam o seu trabalho nos conteúdos que propiciam aos alunos o êxito nessas avaliações. 

 Feita a apresentação dos instrumentos que, de certo modo, direcionam a organização 

da estrutura curricular, observou-se as interfaces da conjuntura mundial presentes nas 

políticas curriculares no sentido de canalizar a última etapa da Educação Básica para os 

processos produtivos deflagrados pelo jogo de forças dos organismos internacionais. Esses 

movimentos influenciam a prática pedagógica dos professores, que se encontram em meio a 

conflitos entre concepções, crenças, necessidades locais e exigências nacionais, 

potencialmente definidas pelas determinações legais. É nesse quadro de antagonismos e 

contradições que partiremos para tratar dos elementos constitutivos dos saberes docentes e 

suas implicações no contexto das reformas. 
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 3 SABERES DA DOCÊNCIA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

Este segundo capítulo apresenta esclarecimentos sobre o nosso objeto de investigação 

que nos parece essencial para a consecução dos objetivos deste trabalho. Para adentrarmos 

nesse universo, optamos organizá-lo em três partes. A primeira apresenta um mapeamento das 

pesquisas sobre saberes docentes; a segunda trata-se da reflexão dos pensadores que darão 

fundamentos às discussões dos conhecimentos próprios do ensino; a terceira versa sobre a 

formação inicial e continuada dos professores. 

3.1 O ESTADO DA ARTE NOS ESTUDOS DOS SABERES DA PRÁTICA DOCENTE 

  Mapear e discutir o conhecimento produzido sobre saberes da prática docente no 

período de 2000 a 201032 na Educação Básica, especificadamente no Ensino Médio, constitui- 

se o objetivo desta primeira parte do capítulo. Desse modo, pretendo perscrutar o estado da 

arte desse campo de investigação, nos aspectos ligados à relação dos saberes na prática 

docente. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em resumos das produções acadêmicas das 

universidades públicas e privadas, em âmbito nacional através dos portais do Domínio 

Público, Capes e Biblioteca Digital da Universidade Estadual de Campinas. O intuito é 

conhecer os estudos realizados no Brasil acerca dessa temática, identificando as abordagens 

teórico-metodológicas que os fundamentam, as modalidades de ensino investigadas, as 

referências e, ao final, pretendo apresentar as conclusões dos pesquisadores, nesse campo de 

estudo, bem como os limites e proposições.  

 Segundo Ferreira (2002), pesquisas do tipo estado da arte ou estado do conhecimento 

têm como desafio mapear e discutir a produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando descobrir que campos de pesquisa vêm sendo privilegiados nos 

centros de formação acadêmica, identificar as contribuições dessas produções, em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. Essa 

pesquisa permitiu-nos conhecer estudos relevantes sobre os saberes da prática docente e ficar 

ciente que se trata de uma temática inscrita no âmbito das pesquisas internacionais as quais se 

interessam pelo repertório de conhecimentos necessários à prática docente.  

 No Brasil, Freire (1996, p. 22) afirma: a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação teoria/prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá, e a prática 

ativismo. Dessa forma, percebe-se a preocupação do autor em apontar a necessidade de 
                                                
32Optamos por pesquisar de 2000 a 2010, por se caracterizar em um período de influência das contribuições dos 
estudos de Tardif (2000) nesse campo de pesquisas no Brasil. 
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reflexão sobre a prática docente ao indicar que ensinar exige profissionalização, seriedade, ao 

tempo em que salienta que a teoria deve permear o trabalho dos professores. Também em 

experiências como coordenadora pedagógica de escola pública, participante e/ou ministrante 

de cursos de formação de professores na Educação Básica, de encontros pedagógicos nas 

escolas públicas circunscritas à Diretoria Regional de Educação – DRE’2, os professores, por 

inúmeras vezes, expressavam controvérsias entre a teoria e a prática, motivo de inquietação 

para enveredar por esse campo de investigação.  

 Segundo Nunes (2001 apud Tardif, 2000), a discussão sobre o tema surge em âmbito 

internacional nas décadas de 1980 e 1990. Entre alguns dos motivos que contribuíram para a 

sua emergência está o movimento de profissionalização do ensino e suas consequências para a 

questão do conhecimento dos professores, visando garantir a legitimidade da profissão, 

havendo, a partir daí, uma ampliação tanto quantitativa, quanto, posteriormente, qualitativa 

desse campo. No Brasil, pesquisadores influenciados pelos estudos internacionais de Tardif 

(2000), Gauthier (1998) e Charlot (2005) lançam o olhar para os professores e nos chamam a 

atenção sobre a preocupação com uma categoria profissional, considerada importante para o 

desenvolvimento do país, que enfrenta, a cada dia, maiores desafios, principalmente no que se 

refere a cobranças pela ineficiência das aprendizagens dos alunos. 

Pimenta (2007, p.09) realizou um levantamento de teses e dissertações orientadas na 

Universidade Federal de São Paulo no período de 1989 a 1997 e, desse processo, lançou o 

livro Saberes Pedagógicos e atividade docente, fruto dessa coletânea de estudos que objetiva 

expor ao debate a produção de algumas pesquisas na área da pedagogia. No texto enfatiza que 

a atividade docente, mais do que outras profissões, exige um repertório de saberes a serem 

mobilizados na dinâmica da sala de aula de forma a integrar-se, interpor-se, sobrepor-se. 

As professoras Iria Brzezinsk e Elsa Garrido (2007, p. 60-61) realizaram mapeamento 

sobre a formação de professores, no período de 1997-2002, através de pesquisas nos 

programas de pós-graduação em Educação no Brasil. A autora fez um levantamento em 792 

títulos e organizou em sete categorias: Modelos Teóricos, Políticas de Formação de 

Professores, Cursos de Formação Inicial e Continuada, Trabalho Docente, Identidade e 

Profissionalização Docente. 

Dentre esses, o Trabalho Docente foi o mais investigado-268 títulos. De posse dos 

resultados, produziram um artigo com as contribuições de 79 pesquisas de temáticas 

relacionadas à prática docente, 89 estudos sobre representações de professores e comunidade 

escolar e 100 sobre práticas docentes inovadoras. 
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Das sete categorias selecionadas, as autoras priorizaram Trabalho Docente, e, como 

segunda opção, práticas pedagógicas, por caracterizarem como um movimento vigoroso no 

mundo para pesquisa. Sustentam que vários estudiosos consideram essa produção interessante 

por contribuir com ampliação de conhecimentos sobre ensino, como também apontam a 

necessidade de emergirem novas pesquisas. 

3.1.1 Caminhos Metodológicos 

O levantamento da produção acadêmica de pesquisas no período de 2000 a 2011, 

sobre saberes docentes foram realizadas pela internet nos sites: Domínio Público, Biblioteca 

Digital da CAPES, da Unicamp e das Pontifícias Universidades Católicas do Rio de Janeiro e 

São Paulo. Para uma melhor compreensão da pesquisa organizamos em duas etapas, 

agrupadas por níveis de ensino.    

a) na primeira, tentamos localizar teses e dissertações relacionadas à Formação de 

Professores, fizemos a leitura dos 8.085 títulos disponíveis no banco de teses e dissertações do 

domínio público, para localizar produções que tratem da temática em estudo: saberes da 

prática docente no Ensino Médio, e, em seguida, pesquisa no Banco de dados da CAPES, das 

universidades particulares, acrescidas a publicações em revistas científicas no Scielo33e 

demais portais da Website. 

b) Na segunda etapa, realizamos as leituras dos resumos, e de parte do texto de 

algumas publicações selecionadas. Observamos também os objetivos, questionamentos, 

metodologia, instrumentos de pesquisa e referências bibliográficas; 

 Sobre Saberes Docentes, encontramos pesquisas em disciplinas específicas como: de 

Educação Física, Matemática, Inglês, Português, Geografia, Alfabetização e uma tese sobre os 

saberes disciplinares na 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Entretanto, no Ensino Médio, 

modalidade de ensino selecionada para nosso estudo, encontramos uma pesquisa que 

apresenta dados sobre a prática pedagógica dos professores considerados “bons”, por 

estudantes da 3ª série e, outra, em andamento, que investiga a prática profissional dos 

professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Com isso, observou-se o 

número reduzido de pesquisas, evidenciado por Nunes (2001), através de um artigo publicado 

pela revista Educação e Sociedade, Saberes Docentes e Formação de Professores: um breve 

panorama da pesquisa brasileira, no qual a autora cita que vários autores apontam a 

necessidade de, no Brasil, emergirem pesquisas voltadas para os saberes docentes.  

                                                
33Scielo é o portal da Biblioteca Científica Eletrônica em Linha para publicação de periódicos científicos na 
internet. 
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Em seguida, fizemos o mapeamento dos resumos analíticos de dissertações 

pesquisadas na linha de Formação de Professores, com temáticas similares ao nosso objeto. 

Esse trabalho, solicitado pelas professoras da disciplina Seminário de Pesquisa, no Curso de 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, possibilitou-nos conhecer as 

pesquisas realizadas no Brasil, como também obter maior clareza dos caminhos que devemos 

trilhar, quanto a metodologias e aos autores que apoiarão esta pesquisa. Um fato que chamou 

a atenção foi perceber que, no corpo das dissertações, pouquíssimas fazem a explicitação do 

método ou se utilizam de fundamentos sociológicos ou filosóficos. Percebemos também que 

poderíamos ter mapeado todos os textos que tratassem de saberes docentes na formação de 

professores das disciplinas do núcleo comum e parte diversificada do currículo e não apenas 

as publicações relativas ao conjunto de disciplinas. Entretanto, ao realizar a leitura dos 

resumos de teses e dissertações em que os saberes são voltados para uma disciplina específica, 

verificamos que o enfoque maior é dado aos estudos de conteúdos das disciplinas, aliados ao 

saber específico que demanda para a temática selecionada. Por essa razão, avaliamos como 

pesquisas que pouco contribuiria para o objeto que investigamos. 

3.1.2 Saberes Docentes: Mapeamento de Teses e Dissertações 

 3.1.2.1 Ensino Fundamental 

 A pesquisa desenvolvida por Borges (2004) buscou compreender, por meio da análise 

de depoimentos colhidos através de entrevistas semiestruturadas, com 23 professores de 

diferentes disciplinas concebem seus saberes profissionais em relação a esses componentes. 

Que lugar, peso e significado eles lhes atribuem, tanto na sua formação inicial quanto no seu 

trabalho? Centrando-se, particularmente, sobre três ordens de questões relativas à 

aprendizagem do trabalho docente, aos saberes na base da profissão e ao trabalho curricular, 

explora conceitos como conhecimento pedagógico da matéria, conhecimentos disciplinares, 

saberes da experiência, entre outros. Como conclusão, a dissertação:  

[...] indica seis categorias de saberes profissionais, apontadas pelos professores, 
entre os quais, os saberes disciplinares são considerados no bojo de um amálgama, 
envolvendo as competências, o saber-fazer e saber-ser, os conhecimentos, as 
posturas e valores etc. Por fim, aponta como, frente ao trabalho curricular, os 
professores aproximam-se da ideia do ensino como arte. De modo que, entre as 
finalidades escolares de educar e instruir evidencia como definem e situam seus 
saberes e a si próprios enquanto professores de uma disciplina, responsáveis pela 
transmissão de um conhecimento específico, mas, sobretudo, engajado de modo 
mais global no processo de socialização e educação de seus alunos. Uma das figuras 
centrais resultantes desse amálgama de saberes profissionais aponta para a imagem 
de um caleidoscópio, no qual os saberes, em constante movimento, compõem-se, 
reorganizam-se, reconstroem-se e, mesmo, hierarquizam-se de acordo com as 
demandas e situações contingentes do seu trabalho. (BORGES, 2004, p.4). 
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 Outra pesquisa que objetivou analisar os saberes construídos pelos docentes em seu 

trabalho com a Pedagogia de Projetos, a partir das percepções das professoras da Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte foi realizada por Fenelon (2004). O tema foi 

investigado a partir de dados coletados através de entrevistas semiestruturadas e da análise de 

documentos relativos à organização da escola e à implantação do ensino por projetos. Os 

dados foram analisados à luz dos estudos de Tardif (2002), Zeichner (1993) e Sacristán 

(1998), autores esses que vêm tratando de questões sobre o valor da prática docente e seus 

processos reflexivos. Essas análises mostraram que o trabalho com projetos estimula a 

construção e a ressignificação de saberes, configurando um novo perfil profissional e que os 

saberes mobilizados pelas professoras em seu trabalho com projetos são de natureza 

diversificada, destacando-se, nesse quadro, os saberes práticos. As considerações e reflexões 

sobre os dados obtidos na pesquisa apontam algumas “pistas” para novos estudos e 

investigações sobre a importância dos saberes docentes e sua valorização no processo de 

formação do professor. 

 Towsend (2005) investigou como o professor dos anos iniciais mobiliza saberes no 

exercício das atividades docentes e utilizou-se da abordagem metodológica qualitativa 

caracterizada como estudo de caso. Os dados foram coletados através de questionário, 

entrevista semiestruturada, autobiografia e relato oral, microetnografia usando vídeos e 

observações das práticas pedagógicas. Esse estudo foi descrito a partir de três unidades de 

análise, sendo uma delas composta de sub-unidades: 1. Na inter-relação habitus 

rotinizado/habitus reflexivo, a constituição de um habitus professoral. 2. A imagem do ser 

profissional e do contexto de atuação das professoras. 3. O processo de mobilização de 

saberes das professoras: no desenvolvimento do currículo e na utilização do planejamento 

diário. A revisão de literatura apresenta a questão dos saberes docentes na visão de três 

autores Clermont Gauthier (1998), Maurice Tardif (2002) e Marguerite Altet (2001), os quais 

apontam que a prática pedagógica do professor é o local onde passa a dar especificidade ao 

seu trabalho, fazendo uso de uma variedade de saberes. 

 A autora, nas considerações finais, delineou a importância de se considerar o habitus 

como conceito a ser problematizado nos cursos de formação para professores dos anos 

iniciais, sinaliza que através dele que os futuros professores constituirão os seus saberes. 



62 
 

 

 3.1.2.2 Ensino Médio 

 No Ensino Médio, Loureiro (2007) apresentou pesquisa sobre as práticas pedagógicas 

de professores que atuam no Ensino Médio e têm bom relacionamento com os alunos e/ou são 

considerados “bons” por estudantes matriculados na 3ª Série de duas escolas públicas de Rio 

Grande/RS: Instituto de Educação Juvenal Miller e Colégio Técnico Industrial Professor 

Mário Alquati. Trata-se de uma pesquisa do tipo etnográfico. Os instrumentos utilizados 

foram observação das aulas e entrevistas com docentes. Para fazer a análise dos dados obtidos 

na investigação, o autor apoiou-se em autores como Cunha (1998, 2005), Freire (2003a, 

2003b, 2005), Moran (2000), Penteado (2002), Porto (2000, 2003, 2005, 2006) e Tardif 

(2002).  Nessa pesquisa, pôde-se verificar que os alunos julgaram professores bons porque 

conversavam com eles, ouviam-nos e os tratavam-nos com afeto e carinho, além de serem 

descontraídos e bem humorados. Foram indicados, também, porque explicavam bem a 

matéria e tinham domínio do conteúdo. A conclusão do estudo, segundo o autor, é semelhante 

aos estudos nas pesquisas realizadas por Alves (2002), Giesta (1998) e Cunha (1988), que 

apontam indícios de que, nas últimas duas décadas, pouco mudou nas práticas pedagógicas 

dos professores considerados “bons”, conforme conceitos e valores repassados pela sociedade 

e baseados em construções históricas de como trabalham os professores (LOUREIRO, 2007, 

p. 5). 

 A pesquisa de Silva Junior (2011) objetivou investigar os processos constitutivos dos 

professores militantes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, e as características 

dos saberes docentes desses profissionais. O estudo balizou-se em torno das seguintes 

questões: se o ofício docente é feito de saberes, quais seriam os saberes profissionais dos 

professores da EPT? Qual a relação destes com a singularidade de sua prática docente na 

escola? De que maneira esses saberes ajudam a fundamentar o processo de profissionalização 

docente desses profissionais do ensino? A pesquisa é caráter descritivo e se utilizou da 

abordagem qualitativa para investigar o fenômeno, por considerar que o método permitirá 

“[...] observar, diretamente, como cada indivíduo, grupo ou instituição experimenta, 

concretamente, a realidade pesquisada” (GOLDENBERG, 1998, p.63 apud Silva Junior 2011, 

p.4). O autor iniciou o estudo fazendo uma revisão da literatura sobre a formação de 

professores no Brasil, desde a criação da Escola de Aprendizes e Artífices em 1909, 

utilizando como objeto de estudo as produções acadêmicas chamadas de Estado da Arte, além 

de teses e dissertações produzidas do ano de 2002 até os dias atuais. O referencial teórico será 
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apoiado nos estudos e pesquisas sobre “saberem docentes” de Tardif (2007), Tardif e Ghautier 

(1996), Borges (1994) e outros autores. 

 3.1.2.3 Ensino Superior 

No Ensino Superior, Calixtro (2007) investigou o lugar que ocupa o saber da ação 

pedagógica em um conjunto de pesquisas sobre a formação para a docência. A autora aborda 

questões preliminares à discussão: os elementos envolvidos no trabalho docente, os saberes 

necessários ao exercício profissional, a constituição do “saber da prática pedagógica” e se ele 

tem sido contemplado na formação inicial dos professores. No decorrer da pesquisa, a análise 

está voltada às reflexões de Gauthier (1998), Tardif (2006) e Cunha (2004-2005), 

pesquisadores/autores que discutem o assunto e compartilham visões sobre alguns de seus 

aspectos, embora divirjam em relação a outros. Trata-se de uma pesquisa teórica, de revisão 

bibliográfica que busca identificar as possíveis semelhanças e diferenças de enfoque nesses 

trabalhos, além de outros que possam ser úteis à análise. Para realizá-la, parte-se sempre das 

categorias que compõem o pensamento de Gauthier, confrontando-o, a seguir, com os de 

Tardif e Cunha, identificando, dessa forma, o lugar do saber da ação pedagógica em pesquisas 

sobre a formação docente, quando os autores/pesquisadores discutem a formação inicial 

docente. Com essa pesquisa, a autora constatou a importância efetiva do saber resultante da 

ação pedagógica para as mudanças necessárias a uma prática docente que precisa se adequar à 

velocidade e amplitude das mudanças que ocorrem em todas as outras instituições que 

estruturam a sociedade. Paralelamente, constatou-se que há muito para ser feito em termos de 

pesquisa e divulgação do reservatório de saberes fundamentais à docência e, nesse contexto, 

sem dúvida, aqueles conhecimentos que os professores produzem, com os seus alunos, em 

cada uma das salas de aula espalhadas pelo mundo, têm lugar de destaque.  

Outra pesquisa no Ensino Superior foi a de Santos (2010), ao investigar os saberes 

produzidos pelos professores na prática pedagógica na docência do Ensino Superior de forma 

a identificar que saberes são produzidos e articulados na prática pedagógica do docente nesse 

nível de ensino. Ela também busca caracterizar a prática pedagógica em que esses saberes são 

produzidos. Para enveredar nesse estudo, baseou-se no referencial teórico-metodológico dos 

autores: Tardif (2002), Freire (1996), Charlot (2000), Gauthier (1998), Guimarães (2004), 

Pimenta (2002), Catani (1997), Morosini (2001), Masetto (2003), Vasconcelos (2005), 

Guarnieri (2005), Zabala (1998), Ghedin (2002), Nóvoa (1995), Galvão (1995), Sabbag 

(2002) e Josso (2004), dentre outros. O estudo caracteriza-se como natureza qualitativa, com 

ênfase metodológica na narrativa escrita, que potencializa uma riqueza de dados, 
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oportunizando ao pesquisador um amplo conhecimento sobre o objeto da pesquisa. No 

desfecho constata que os interlocutores revelaram, diante dos seus escritos, práticas com 

perspectivas voltadas para a produção de saberes significativos e compreendem que a 

produção científica exige incentivo e apoio dos órgãos governamentais e revelaram, também, 

o interesse em formar profissionais críticos que possam contribuir com a sociedade numa 

perspectiva emancipada.  

3.1.3 Artigos Analisados 

 Campelo (2008) publicou um artigo intitulado “O Que Pensam os Professores Sobre a 

Prática Docente”. O texto trata da importância dos saberes docentes, notadamente os saberes 

pedagógicos, na formação e atuação de professores do Ensino Superior, que exercem suas 

atividades educativas no curso de graduação em administração, da Faculdade de Ciências da 

Administração de Pernambuco, integrante da Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE). 

Para dar suporte à análise da pesquisa realizada, recorreu a conceitos de saberes docentes 

apresentados por Maurice Tardif (2002) e Anne-Marie Chartier (2007). O quadro docente do 

campo investigativo desse artigo é composto por 69 professores, cujo perfil de formação 

acadêmica é bastante variado, com predomínio de bacharéis em administração e não 

contempla a área da educação. A pesquisa foi realizada em fevereiro de 2008, a partir da 

aplicação de um questionário semiaberto com 15 professores, escolhidos pelo critério de 

sorteio.  Com essa pesquisa, a autora constatou que, apesar desses profissionais colocarem em 

prática os seus saberes pedagógicos nas atividades docentes que exercem, eles não conseguem 

fundamentar a sua aplicação, por não terem uma noção clara sobre as bases conceituais e 

teóricas que norteiam tais saberes. Acredita que isso decorre das experiências práticas que 

vivenciam em suas atividades profissionais fora do campo acadêmico e, por outro lado, a 

própria formação acadêmica dos mesmos, uma vez que nenhum deles teve a sua graduação 

realizada na área educacional ou formação pedagógica para o exercício da docência.  

 Em outro artigo, Nunes (2001) apresentou uma análise de como e quando a questão dos 

saberes docentes aparece nas pesquisas sobre formação de professores na literatura 

educacional brasileira, identificando as diferentes referências e abordagens teórico-

metodológicas que os fundamentam, os enfoques e tipologias utilizadas e criadas por 

pesquisadores brasileiros. Como suporte às análises dos dados coletados trabalhou os 

conceitos de saberes docentes apresentados por Tardif (2000), Nóvoa (1995), Fiorentini et al. 

(1998) e Gauthier (1998). Após a apresentação dos conceitos, Nunes (2001, p. 38) conclui 

que:  
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 [...] embora existam diferentes tipologias e formas de abordar a questão dos saberes 
docentes, é importante considerar na investigação da questão não só o 
desenvolvimento profissional como também o desenvolvimento pessoal do 
professor, enfatizando que o saber é constituído a partir do contexto histórico e 
social vivenciado e transformado em saber da experiência. 

 

Nas conclusões, a autora salientou que ainda pode ser considerada uma área um tanto 

nova, carente de estudos empíricos que possam responder algumas questões tais como: como 

são transformados os saberes teóricos em saberes práticos? Existe um “conhecimento de 

base” a ser considerado na formação do professor? Como é constituído o saber da 

experiência? Teria ele uma maior “relevância” sobre os demais saberes? A investigação de 

questões como estas, entre outras referentes ao saber docente, com certeza muito contribuirá 

para o desenvolvimento desse campo de pesquisa na realidade brasileira, assim como para as 

orientações de políticas voltadas para a formação e profissionalização do professor. (NUNES, 

2001, p. 39). Com isso, segue tabela de teses, dissertações e artigos analisados nesse período 

de busca das produções científicas que enveredaram para investigar saberes docentes.  

Tabela 3 - Saberes da Prática docente: categorias investigadas 
Alternativas Frequência Percentual 
Dissertações 6 66.7% 
Teses 1 11.1% 
Artigos 2 22.2% 
Total 9 100% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011 
Notas: Foi investigada a produção de dissertações teses e artigos relacionados aos saberes docentes. 

As leituras realizadas nos resumos das produções acadêmicas colocaram-nos frente a 

diferentes tipologias de enfoque teórico utilizados por diversos autores no Brasil ao 

pesquisarem os saberes da prática docente. Atividade enriquecedora de conhecimentos, que 

colabora na aprendizagem desse campo de investigação nos seguintes aspectos: 

  a) observam-se similaridades no referencial teórico em todas as pesquisas, com 

pouquíssimas diferenças, o que ampliou o conhecimento e corroborou para a escolha das 

abordagens teóricas dos pensadores Charlot (2000), Clermont Gauthier (1998), Tardif e 

Lessard (2010), Tardif (2010) e Pimenta (2007) para fundamentar esta dissertação. 

b) na construção metodológica, as abordagens utilizadas para compreender e explicar 

os objetos, apenas uma pesquisa declara-se do materialismo dialético, as demais não 

descrevem o método utilizado, porém analisam situações da realidade para esclarecer os 

sentidos dos fenômenos, o que permite a intersubjetividade e a manifestação dos sujeitos 

incluídos na pesquisa. 
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c) a sala de aula e os professores constituíram-se em lócus e sujeitos privilegiados das 

pesquisas. Apenas uma ampliou para os gestores e outra analisou documentos institucionais. 

Quanto às técnicas, as pesquisas se caracterizam como de natureza etnográfica, 

microetnográfica, participante, teórica de revisão bibliográfica e de narrativa descritiva;  

d) com relação às modalidades de ensino investigadas, percebemos que o Ensino 

Médio regular é pouco estudado, encontramos duas pesquisas, mesmo assim, uma é do Ensino 

Médio Profissionalizante. O maior número foi no Ensino Superior seguida do Ensino 

Fundamental; 

e) quanto aos contextos das dissertações no país, as encontradas foram, em sua 

maioria, das regiões sul e sudeste, seguidas da região norte e nordeste. Identificamos também 

artigos significativos que retratam a temática no Brasil, também com referenciais teóricos 

apoiados em autores estrangeiros. No Brasil os mais citados são Freire (1996) e Pimenta 

(2002). 

Esse breve panorama da pesquisa brasileira mostrou características de professores, tais 

como: professores inovadores são os que se distanciam de um modelo de ensino desenvolvido 

na lógica transmissiva; outro estudo delineia a importância de se considerar o habitus como 

conceito a ser problematizado nos cursos de formação para professores dos anos iniciais. “É 

através dele que os futuros professores constroem e construirão, mobilizam e mobilizarão, 

manifestam e manifestarão os vários saberes que permitirão a especificidade de sua ação 

docente, passando a constituir sua profissionalidade34”. (TOWSEND, 2005, p.5). 

Sobre os saberes docentes constatou-se a importância efetiva desse saber e que há 

muito para ser feito em termos de pesquisa e divulgação do reservatório de saberes 

fundamentais à docência. Nesse contexto, sem dúvida, aqueles conhecimentos que os 

professores produzem, com seus alunos, em cada uma das salas de aula espalhadas pelo 

mundo, têm lugar de destaque. 

Desse modo, apresentamos o mapeamento sobre os estudos da prática docente, 

trazendo à tona as contribuições dos pesquisadores nesse campo de investigação. Por 

conseguinte, compreendemos que a função docente se constitui em uma categoria profissional 

que contribui para o desenvolvimento do país, e que a cada dia sente o desejo de qualificar 

                                                
34 A expressão profissionalidade, profissionalização do ensino segundo Tardif & Lessard (2011, p.26) há cerca 
de quinze anos, pesquisas vem dando bastante espaço ao tema. Junto com esse tema central vem enxertando 
proposições para melhorar tanto a formação dos mestres quanto o exercício da docência. [...] “construir com as 
pesquisas uma base de conhecimento ao mesmo tempo rigorosa e eficiente que possa ser realmente útil na 
prática”. 
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seu trabalho. Portanto, dar-se-á continuidade ao estudo enveredando por questões dos saberes 

específicos à docência. 

3.2 OS SABERES DOCENTES, NA CONCEPÇÃO DE CHARLOT, TARDIF, GAUTHIER 
E PIMENTA  

Será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos professores, a partir dos 

saberes da experiência de forma consciente ou inconsciente?  O que dizem Bernard Charlot, 

Gauthier, Tardif35, e Pimenta sobre esses saberes? Como vimos anteriormente, esses autores 

têm sustentado a tese de que professores são detentores de saberes. Saberes esses construídos 

na sua trajetória pessoal, social e profissional.  

A despeito das exigências burocráticas do Estado, as práticas docentes nas escolas, estão 

impregnadas pelo caráter subjetivo, dinâmico e social, vivenciados por características 

intimamente ligadas a concepções epistemológicas de conhecimento, ensino, aprendizagem, 

planejamento e avaliação. Tais concepções desencadeiam as ações personalizadas pela relação 

com o saber ensinar adquiridos na academia e nos espaços sociais. Esse entendimento 

canaliza-nos para perceber que o ofício de ensinar é uma atividade revestida de multiplicidade 

de saberes decorrentes de diversos campos.   

Esses pensadores, entre outros, fornecem subsídios teóricos que norteiem reflexões 

acerca dos saberes que compõem o ensino. Por isso, este capítulo expõe contribuições 

explicativas para responder as perguntas: o que significa a relação com o saber?  O ensino é 

uma atividade revestida de múltiplos saberes? Será que existe uma teoria do conhecimento 

construída pelos professores a partir dos saberes da experiência de forma consciente ou 

inconsciente? Eis o que pensam os pesquisadores/autores. 

 Segundo Charlot (2000, p. 80-82), a relação com o saber é a “relação com o mundo, 

com o outro, consigo mesmo, com os sistemas simbólicos, com as formas de atividade, com o 

tempo... ora é um conjunto organizado de relações”. Então, para o autor o saber se constrói a 

partir de relações com o self, com os objetos, os sujeitos e com o mundo, de modo singular, 

visto que cada relação está imbricada de representações e significações ancoradas em um 

“sistema de representações expressas através das crenças, valores, atitudes, opiniões e 

imagens”, (CHARLOT, 2000 p. 83). 

                                                
35 Esses autores Charlot (França), Tardif e Gauthier (Canadá), Pimenta e Freire (Brasil) propõem aportes teóricos 
que subsidiam grande parte das pesquisas empreendidas sobre Saberes Docentes no Brasil. Suas contribuições 
estão modificando o paradigma de constituição da identidade dos professores das escolas no mundo. Nota-se um 
esforço dos pesquisadores defenderem os seus postulados. 
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 Desse modo, a concepção de constituição dos saberes docentes subjaz ao poder de 

mobilização e elaboração do saber por ele pensado, objetivado e subjetivado. Para isso, 

recorremos mais uma vez ao pensamento de Charlot (2000, p. 63), ao afirmar que “o saber é 

construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das atividades do homem e 

está submetido a processos coletivos de validação, capitalização e transmissão”.  

O autor defende que o saber é fruto não apenas de relações epistemológicas validadas 

pela comunidade científica, mas amplamente pelas relações sociais ao reconhecer que tal 

conhecimento tem valor e merece ser transmitido. Tais pressupostos admitem que o trabalho 

do professor necessite mobilizar saberes não no sentido de, em uma dada situação, abrir uma 

caixa depositária de informações e conhecimentos, essa função a tecnologia dá conta.  

O professor na prática docente necessita desenvolver habilidades de mobilizar saberes 

providos de possibilidades para aproximações, ampliações, ratificações e retificações que a 

demanda impuser. Para tanto, será imprescindível compreender o significado do saber 

valendo-nos da colaboração de J. M. Monteil (1985 apud Charlot 2000, p.61), ao distinguir: 

informação, conhecimento e saber.  

Figura 1- Um esquema para as principais distinções teóricas entre informação 
conhecimento e saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Monteil (1985 apud Charlot 2000, p.61). 
 

Colocando- a em relação aos significados (J. SCHLANGER apud CHARLOT, 2000, p. 

62) pontuam que: 

A análise parece pertinente ao dizer que não há “saber” sem relação entre sujeito e 
objeto, sujeito e outros sujeitos, sujeito e realidades. A confrontação pessoal do 
sujeito apropriado de conhecimentos numa realidade específica e singular implica na 
atividade do sujeito de produzir saberes. “O saber é uma relação, um produto e um 
resultado, relação do sujeito que conhece com seu mundo, resultado dessa 
interação”. 

ENFOQUES TEÓRICOS À DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO, 
CONHECIMENTO E SABER 

INFORMAÇÃO 

Exterior ao sujeito pode 
ser estocada, armazenada, 
inclusive em um banco 
de dados, está sob a 
“primazia da 
objetividade”. 

CONHECIMENTO SABER 

Resultado de uma 
experiência pessoal ligada à 
atividade do sujeito provido 
de qualidades afetivo- 
cognitivas. Está sob a 

“primazia da subjetividade”. 

Informação de que o 
sujeito se apropria. 
Saber produzido pelo 
sujeito confrontado 
com outros sujeitos. 
Está sob a “primazia da 
objetividade”. 
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Tendo em vista a citação acima, podemos inferir que a distinção entre os elementos é a 

de que a informação existe por si só, o conhecimento acontece na interação experiência 

pessoal versus informação, e, no momento em que o sujeito se apropria do conhecimento, ele 

interpreta, transforma e confronta com outros sujeitos, tornando-o um saber. Por conseguinte, 

só há saber, se houver interação cognitiva interna e ativa entre o sujeito e o objeto, nas 

palavras de Freire (2010), relação sujeito cognoscente com objetos cognoscíveis. Nessa 

relação o sujeito transita da heteronomia para a autonomia num processo cíclico: objetividade, 

subjetividade, objetividade; porém com dimensões diferenciadas. 

Notadamente, informações são dados, fatos, princípios que encontramos nas 

publicações na internet ou mesmo nos contatos entre as pessoas. Conhecimentos são vistos 

como produção científica sistematizada e acumulada ao longo da história da humanidade, 

autorregulado por regras rígidas ditadas pela ciência; enquanto o saber representaria o modo 

que cada indivíduo se apropria desses conhecimentos, oportunidade do sujeito abstrair para 

ratificar, reinventar. Assim, o saber docente, no cotidiano de suas atividades, seguindo as 

regras da cientificidade, não estaria sendo reconhecido como saber científico, por ser mais 

dinâmico, menos sistematizado, aproximar-se-ia mais do saber da prática? E porque os 

tornaria objetivo, se a subjetividade e intersubjetividade estão presentes? 

Dessa forma, percebe-se facilmente a distinção entre as definições de informação e 

conhecimento e nosso papel constitui-se em transformar a informação em saber. A propósito, 

conhecimento e saber se caracterizam como sinônimos? 

Para fundamentar essas indagações retomaremos às explicitações quanto à distinção 

entre conhecimento e saber no contexto de formação de professores em relação aos seus 

saberes, sob a luz de Fiorentini; Souza e Melo (1998, p.10) ao afirmar: 

 

Os textos em educação usam os termos ‘conhecimento’ e ‘saber’ sem distinção de 
significado. Reconhecendo que nem os filósofos possuem uma posição clara sobre a 
diferenciação de significado desses termos, tendamos a diferenciá-las da seguinte 
forma: ‘conhecimento’ aproximar-se-ia mais com produção científica sistematizada 
e acumulada historicamente com regras mais rigorosas de validação 
tradicionalmente aceitas pela academia; o ‘saber’, por outro lado, representaria um 
modo de conhecer/saber mais dinâmico, menos sistematizado ou rigoroso e mais 
articulado a outras formas de saber e fazer relativos à prática, não possuindo normas 
rígidas formais de validação. 
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 Outra referência que consideramos fundamental para explicitação do termo foi 

produzida por Geraldi (2003 apud Mota, Prado e Pina 2007, p. 19) em seu texto “a aula como 

acontecimento” 36.  

Segundo o autor os conhecimentos são construídos através das disciplinas 
científicas, por seus métodos de pesquisa, seus resultados e fracassos, seus caminhos 
não lineares, mas que vão contribuindo para a emergência de um corpus de 
conhecimento que vai sendo sistematizado e acumulado ao longo da história, 
compondo uma das dimensões da herança cultural. Quanto à outra dimensão da 
herança cultural, os saberes, Geraldi (2003) os define enquanto um conjunto de 
práticas sociais, que não chegam à sistematização, mas orientam nossos juízos e 
muitas de nossas ações cotidianas. 

  

 Nessa perspectiva, o conhecimento é visto como saber explicativo construído a partir 

do rigor da ciência e o saber é produto da aplicabilidade do conhecimento nas práticas sociais, 

validados pelos atores do processo de ensino.  

 Tardif (2010, p. 60) também considera importante especificar a noção de “saber” 

atribuída em seus textos. O autor coloca o termo “saber num sentido amplo que engloba os 

conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou 

seja, aquilo que muitas vezes chamamos de saber, saber fazer e de saber ser”. De fato, ao 

questionarmos os professores sobre os saberes que constituem o ser professor, eles 

argumentam que a profissão docente exige mobilização de saberes da disciplina, das ciências 

da educação, saberes pedagógicos, curriculares, os quais sempre precisam estar 

acompanhando, por conta das reformas educacionais provenientes dos sistemas de ensino, 

porém destacam os saberes da experiência. Salientam que a formação inicial, não dá conta das 

inúmeras habilidades que a prática demanda.  

 Partilhamos o entendimento de que saber é fenômeno da consciência, portanto, 

primeiro preciso conhecer para saber, não que essa relação cause superioridade ou 

inferioridade do termo, mas no sentido de completude de forma mais ampla, para saber é 

necessário conhecer o contexto numa realidade multifacetada de conhecimentos definidos a 

priori para, a depender das circunstâncias, fazer escolhas assertivas. Essa afirmativa encontra 

respaldo em Aristóteles apud Mota, Prado e Pina (2007, p.20) ao postular que para saber é 

preciso primeiro “conhecer a essência não só como conteúdo da definição, mas como o que 

essencialmente constitui a coisa”. Gauthier (1998) também busca respaldo na filosofia, para 

explicitar a definição das concepções de saber. Para ele, o termo saber foi definido a partir de 

três concepções: a subjetividade, o juízo e a argumentação. Vejamos cada concepção: 

                                                
36Texto produzido a partir da palestra proferida na Semana da Prática Pedagógica, Universidade de Aveiro, 
CIFOP, 2003. 
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Segundo o pensamento de Descartes, pode-se chamar “saber” todo tipo de certeza 
subjetiva produzida pelo pensamento racional. O saber se opõe a dúvida, ao erro e à 
imaginação, e se diferencia igualmente dos outros tipos de certeza que são, por 
exemplo, a fé ou as ideias preconcebidas. De fato, contrariamente a essas diferentes 
manifestações do espírito humano, o saber se fundamenta na racionalidade.[...]saber 
é deter uma certeza subjetiva racional, noutras palavras, o saber é o fruto de um 
diálogo interior marcado pela racionalidade [...] o saber como consequência de uma 
atividade intelectual, o saber é juízo verdadeiro, ou seja o juízo a respeito dos fatos 
[...] Um saber pode ser definido como a atividade discursiva por meio da qual o 
sujeito tenta validar uma proposição ou uma ação. Essa validação é feita geralmente 
por meio da lógica, da dialética ou da retórica.  (GAUTHIER et e al, 1998, p. 334). 

 Percebe-se, logo, nessa concepção, e nas palavras do autor, que o termo ultrapassa o 

terreno da subjetividade para alcançar a intersubjetividade, em outras palavras, saber 

pressupõe razão, por ser ancorado em princípios científicos, juízo para validar o saber 

produzido e argumentação por necessitar explicitação lógica do saber construído na relação 

com a prática.  

Observamos que esses autores comungam com a ideia de que o saber37 é subjacente a 

relação sujeito objeto, torna-se subjetivo por individualizar o conhecimento, e objetivo por 

fazer parte como argumenta Geraldi (2003) das práticas sociais consideradas como válidas 

pelos professores. Nesse sentido, convidamos os leitores a compreender mais 

especificadamente o saber docente, foco da nossa pesquisa sob as luzes de Tardif (2010), 

Gauthier (1998), e Pimenta (2007) que sustentarão nosso diálogo. 

Segundo Tardif (2010, p. 36), o saber docente é definido “[...] como um saber plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”. Por isso, ele não agrega o 

“saber” ao conhecimento da Pedagogia, da Didática, do Ensino, mas a um conjunto de saberes 

articulados, que escapam de dois perigos: “o mentalismo” e o “sociologismo”, (TARDIF, 

2010, p. 11). O autor argumenta que o mentalismo consiste em reduzir o saber a processos 

mentais (representações, crenças, imagens, processamento de informações, esquemas) 

atrelados à estrutura cognitiva do indivíduo. O saber dos professores é um saber social por 

vários motivos: primeiro porque é partilhado por todo um grupo que possui saberes comuns - 

os professores, que mesmo com especificidades trabalham numa organização e estão sujeitos 

a normas coletivas.   

Em segundo lugar, esses saberes provêm de universidades, grupos científicos, do 

Ministério da Educação, sindicatos, isto é, os saberes profissionais, a produção do 

conhecimento foge da tutela do professor, a ele cabe o papel de ensinar. 
                                                
37Para saber mais ler Mota, Prado e Pina, Buscando possíveis sentidos de saber e conhecimento na docência. 
Cadernos de Educação | FaE/PPGE/UFPel | Pelotas [30]: 109 - 134, janeiro/junho 2007. 
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Em terceiro lugar, o saber dos professores é social porque o objeto de trabalho são 

grupos sociais, o professor trabalha com sujeitos em função de um projeto definido 

coletivamente ou por instâncias superiores.  Daí decorrem as múltiplas funções que necessita 

desempenhar para atender as expectativas de diferentes instâncias, sejam societais, no nível 

dos sistemas de ensino ou no nível da escola. 

Em quarto lugar, os professores se deparam com mudanças contínuas no processo de 

ensino-aprendizagem, pois a sociedade está em constante mudança e, consequentemente, as 

doutrinas pedagógicas, psicológicas e os programas de ensino. Para isso, basta observar a 

história das disciplinas escolares. Bourdieu (1975) chama de arbitrário cultural38 porque a 

ação pedagógica não se baseia em nenhuma ciência, nenhuma evidência natural ou nenhuma 

lógica. São oriundas de constructos sociais, legitimados pela história da cultura e das 

sociedades. 

Por fim, o saber dos professores não é adquirido somente na graduação, ao contrário, 

os conteúdos cognitivos são construídos ao longo de sua carreira profissional, na qual o 

professor aprende gradualmente, sistematicamente, por meio do domínio de técnicas no seu 

ambiente de trabalho, com os colegas e com as instâncias administrativas. 

Com relação a não cair no sociologismo, Tardif (2010, p. 14-15) afirma que essa 

abordagem desconsidera a contribuição dos atores na construção concreta de um saber, 

porque, “é impossível compreender a natureza do saber dos professores, sem colocá-la numa 

íntima relação com eles, nos espaços de trabalhos cotidianos, são, fazem, pensam e dizem”.  

 Concordamos com o pensamento do autor, pois o saber do professor é social, advém 

de conhecimentos construídos socialmente, porém consubstanciados na prática profissional 

individualmente, impulsionados por fatores ligados à formação, à trajetória de vida, às 

interpretações dos objetivos da educação, às condições de trabalho oferecidas pelas escolas e 

acima de tudo pela relação do saber com a sala de aula, alicerçada na realidade dos alunos, tal 

qual se apresenta. 

 Tipologicamente Tardif (2010, p. 6-39) os classifica em:  

 Saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 

pedagógica). São os saberes adquiridos nas instituições formadoras de 

professores. Organizados sistematicamente nas dimensões específicas, 
                                                
38 Para Bourdieu (1975, p. 23) numa formação social determinada, o arbitrário cultural que as relações de força 
entre os grupos ou classes constitutivas dessa formação social colocam em posição dominante no sistema dos 
arbitrários culturais é aquele que exprime o mais completamente, ainda que sempre de maneira mediada, os 
interesses objetivos (materiais e simbólicos) dos grupos ou classes dominantes. 
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formação geral e pedagógica para se constituírem em objetos dos saberes 

docentes incorporados à prática. Estes saberes quando incorporados à prática 

docente são caracterizados como prática científica, tecnologias da 

aprendizagem e se estabelecem concretamente na formação inicial e 

continuada. Os saberes da ciência da educação são denominados saberes 

pedagógicos por incorporarem reflexões normativas, racionais, teorias e 

doutrinas que orientam a prática pedagógica. 

 Saberes disciplinares. Estão relacionados aos saberes oriundos das ciências da 

educação, específicos, de formação geral e da prática pedagógica que compõem 

a integralização curricular dos cursos de formação (inicial ou continuada) para 

professores. Também são trabalhados nas faculdades e universidades. Emergem 

da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de saberes. 

 Saberes curriculares. São apropriados ao longo da carreira do professor. 

Correspondem aos saberes sociais categorizados sob a forma de discursos, 

objetivos, conteúdos e metodologias que os professores devem aprender para 

aplicar. Concretizam-se nos programas escolares, definidos e selecionados 

como modelos de cultura erudita e de formação para a cultura erudita. 

 Saberes experienciais ou práticos. Tratam dos saberes construídos no 

exercício de suas funções e na prática de sua profissão. Desenvolvem saberes 

específicos baseados no cotidiano e no conhecimento de sua realidade. Brotam 

da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência 

individual e coletiva sob a forma de habitus de habilidades de saber fazer e 

saber ser.   

A tipologia acima elencada mostra que saberes são elementos constitutivos da prática 

docente. Confere à profissão docente o status de prática erudita que se articula simultaneamente 

com multiplicidade de saberes, transformados em saberes escolares através dos saberes 

disciplinares e curriculares decorrentes das ciências da educação, dos saberes pedagógicos e 

experienciais. Verifica-se o reconhecimento da pluralidade e heterogeneidade do saber, com 

destaque para os saberes da experiência, que Tardif (2010, p. 54) postula: 

[...] surgem como núcleo vital do saber docente, núcleo a partir do qual os 
professores tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em 
relações de interioridade com sua própria prática. Neste sentido, os saberes 
experienciais não são saberes como os demais; são, ao contrário, formados de todos 
os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas construídas na 
prática e na experiência.  
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 O autor propõe certa objetividade aos saberes experienciais em relação aos 

disciplinares, curriculares e de formação profissional, uma vez que eles são construídos frente 

a situações concretas no exercício da prática pedagógica, através da qual o professor retoma o 

saber que a ocasião impuser. Portanto, a experiência favorece a mobilização de saberes que, 

em outras situações, atenderam a contento. Assim, ele constrói pessoalmente o seu repertório 

de saber, validado pela vivência professoral num processo que continuamente redimensiona o 

habitus – características próprias que compõem a personalidade profissional, materializadas 

pelo saber ser, saber fazer pessoais e profissionais, validados pela prática cotidiana.  

 Conforme Tardif (2010, p. 50), os saberes experienciais fornecem ao professor 

certezas relativas ao seu contexto de trabalho, de modo a facilitar a integração. Eles possuem 

três objetos que se revelam na prática docente: 

 As relações e interações que estabelecem entre seus pares e demais 

profissionais; 

 As diversas obrigações e normas às quais deve submeter-se;  

 A instituição, organizada e composta por diversas funções. 

Embora esses objetos não se constituam em objetos da prática docente, eles se revelam 

através dela. Em outras palavras, a prática docente é subjacente às condições que são 

oferecidas para o trabalho na escola, ora pela distância entre os saberes da formação e saberes 

experienciais, ora pelo choque ao se defrontar com a realidade das turmas, como também 

pelas exigências dos setores que compõem a instituição (programas, regras, princípios 

pedagógicos objetivos e fins da educação). Além dessas interações, a prática provoca rupturas 

com as certezas adquiridas na graduação; o professor se vê frente ao desafio de construir seu 

ethos profissional para dar conta com competência dos modos de fazer, de sistematizar o 

conhecimento, de gerir a sala, de modo a ser capaz de informar a outros docentes as certezas 

experienciais. 

A construção dos saberes pelos professores são fontes importantes para a reflexão 

crítica da prática construída num determinado contexto social. Alguns poderão servir de guias 

para outras ações, outros necessitarão serem modificados, reelaborados por perceber que não 

alcançaram os objetivos almejados. Nesse processo de reflexão, o trabalho coletivo na escola 

poderia validar as experiências consideradas assertivas para se constituírem numa espécie de 

repertório de saberes. 

Nesse sentido, o professor se caracteriza como produtor de saber, um saber construído, 

como propõe Charlot (2000), na definição citada neste capítulo, trata da relação do sujeito no 

espaço social. Por associar os saberes do professor a diversas fontes, Tardif (2010, p. 64) tenta 
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dar conta do pluralismo do saber profissional e seus modos de integração no trabalho docente, 

através de um modelo tipológico para identificar e classificar os saberes docentes chamados 

de saberes plurais, compósitos heterogêneos, expressos pelo quadro seguinte: 

Quadro 1- Saberes dos Professores 

Saberes dos professores Fontes sociais de 
Aquisição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de vida, a 
educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária. 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 
 

A escola primária e secundária, 
os estudos pós-secundários não 
especializados, etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-profissionais. 
 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de formação 
de professores, os estágios, os 
cursos de reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais nas 
instituições de formação de 
professores. 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 
 

A utilização das “ferramentas” 
dos professores: programas, 
livros didáticos, cadernos e 
exercícios, fichas, etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, sua 
adaptação às tarefas. 
 

Saberes provenientes de sua 
própria experiência na 
profissão, na sala de aula e na 
escola. 

A prática do ofício na escola e na 
sala de aula, a experiência dos 
pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 
socialização profissional. 
 

Fonte: Tardif (2010, p. 63) 

Esse quadro evidencia que o saber do professor é prenhe de múltiplos saberes, seja 

oriundo das disciplinas, das teorias de ensino, das leis, dos sistemas educacionais, seja através 

da produção do conhecimento nas universidades, sindicatos, da conversa com colegas, alunos, 

outros técnicos ou da reflexão crítica de sua prática. É uma profissão que exige um contínuo 

movimento, num encontro e reencontro da teoria e prática. Escapa a análises reducionistas de 

aplicabilidade da teoria à prática.  

A multiplicidade de saberes alimenta a prática numa ação consciente ou inconsciente, 

porém imbricada numa racionalidade pedagógica. Como nos diz Gauthier (1998, p. 337), “o 

saber dos professores pode ser racional sem ser um saber científico,” legitimado na sua prática 

docente. 

Como se vê, para Gauthier (ibidem, p.339) o saber do professor, apesar de não se 

caracterizar como um saber científico, “pode ser racional porque como resultado de uma 

produção social está sujeito às revisões e as reavaliações, que podem mesmo ir até a refutação 

completa [...] a ideia de validação deve substituir a ideia de verdade”.  

Nessa direção, Gauthier (1998, p. 36) define um repertório de conhecimentos do ensino 

(knowledge base for teaching) através da especificação dos saberes da ação pedagógica. 
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Considera necessário examinar as implicações, formular uma problemática, avaliar os 

resultados e esboçar uma teoria. O postulado de sua obra parte do entendimento de que 

embora o ofício de ensinar tenha uma longa história, desde a Antiguidade grega aos nossos 

dias, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo, sabe-se muito pouco sobre o professor em uma 

sala de aula. Como mote inicial, Gauthier et e al ( 1998, p. 17-18) questiona. “o que é preciso 

saber para ensinar? O que deveria saber todo aquele que deseja exercer o ofício de professor?” 

Na tentativa de responder esses questionamentos, primeiramente o autor identifica no corpus 

de pesquisas realizadas nas salas de aula nas duas últimas décadas, os conhecimentos 

acumulados em relação aos saberes dos professores, em seguida, situa os resultados no âmbito 

de uma problemática teórica mais geral, para apresentar síntese de pesquisas visando 

determinar um repertório de conhecimentos próprios ao ensino. Nesse sentido, o autor 

enfatiza:  

A pesquisa de um repertório de conhecimentos do ensino permite contornar dois 
obstáculos fundamentais que sempre se interpuseram à pedagogia: [...] o da própria 
atividade docente, por ser uma atividade que se exerce sem revelar os saberes que 
lhe são inerentes; [...] o das ciências da educação, por produzirem saberes que não 
levam em conta as condições concretas de exercício do magistério. (GAUTHIER et 
al, 1998. p.19)  

  
 Embora a profissão docente seja antiga, justifica-se a necessidade de definir um 

repertório de saberes por que a preocupação da pedagogia ou do ensino engloba dois pontos 

cruciais: instruir e educar os alunos. Para isso, a atividade docente é revestida de diversas 

atividades que se intercalam no cotidiano da sala de aula.  

 
Quem ensina sabe muito bem que, é preciso mais que conhecer a matéria, mesmo 
que seja fundamental; Quem ensina sabe também que deve saber planejar, organizar, 
avaliar, que também não pode esquecer os problemas da disciplina e que deve estar 
atento aos alunos mais agitados, muito tranquilos, mais avançados, muito lentos, etc. 
(GAUTHIER et al, 1998, p.20). 
 

Com esse enfoque, o autor chama a atenção a certas ideias preconcebidas, equivocadas 

a respeito do que se deve saber para ensinar, e entre elas destaca: para ensinar basta ter 

talento, como se o ser dotado de inteligência já seria o suficiente para desempenhar a 

atividade, o que revela, nessa concepção, características de um saber inato; basta ter bom 

senso como se souber o que é certo, como comportar-se, o que implica em garantia de um 

ofício; basta seguir a intuição, atrela o ofício de ensinar prática interna autônoma 

autorregulada; basta ter experiência, enquadra a experiência como princípio básico para 

atuação, descaracteriza a importância da formação acadêmica; basta ter cultura, mesmo 

cultura no sentido de erudição, agente possuidor de vários conhecimentos não é suficiente 

para o exercício da profissão docente. Essas ideias preconcebidas de um ofício sem saberes 
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descaracterizam e desqualificam uma profissão responsável pela formação de todas as outras 

profissões. Nas palavras do autor “bloqueiam a constituição de um saber pedagógico, do 

mesmo modo uma versão universitária científica e reducionista dos saberes, negava a 

complexidade real do ensino e impedia o surgimento de um saber profissional”. (GAUTHIER 

et al  1998, p.27). 

É evidente que o delineamento de um saber profissional contribui para a construção da 

identidade docente, aspecto almejado pelos profissionais que se encontram emaranhados em 

uma desvalorização que, entre outros motivos, perpassa a falta dessa especificidade de saber 

reconhecida pela ciência.  

Assim como Tardif (2010), Lessard, & Layhaye (1991) e  Gauthier (1998) concebem 

o ensino como mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório39 no 

qual o professor se abastece para responder as exigências concretas em situações de ensino.  

Para Gauthier et al (1998 p. 29-37), os saberes necessários ao ensino são: 

 Os Saberes Disciplinares: são os saberes produzidos por cientistas, 

pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento, e se apresentam sob a 

forma de disciplinas. Esses saberes integram as Universidades, Faculdades em 

seus cursos distintos. 

 Os Saberes Curriculares: São os saberes didatizados que se apresentam sob a 

forma de programa de ensino40. Esses programas direcionam o planejamento e 

a avaliação do professor. São produzidos por agentes que compõem os órgãos 

normativos e consultivos do Estado. 

 Saberes das Ciências da Educação: são os saberes adquiridos nos cursos de 

graduação. Conhecimentos relativos ao funcionamento e organização da 

escola, suas facetas e especificidades da formação profissional, de modo geral 

permeiam as práticas pedagógicas dos docentes.  

 O Saber da Tradição Pedagógica: São os saberes instituídos desde que se 

instalara a maneira de fazer a escola.  Inicialmente o ensino individualizado, 

isto é, o professor recebe os alunos um por um em seu escritório para ensinar. 

A partir de então, os alunos da mesma aula receberam ao mesmo tempo a 

                                                
39 O reservatório de saberes expressos por Gauthier et al ( 1998)  que são mobilizados nas situações de ensino 
são os saberes disciplinares, os saberes curriculares, os saberes da ciência da educação, os saberes da tradição 
pedagógica, os saberes experienciais e os saberes da ação pedagógica.  No corpo do texto explicitaremos o que 
caracteriza cada saber e examinaremos melhor de que maneira o professor mobiliza esses saberes. 
40 No Brasil os programas de ensino são definidos pelo MEC através dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 
pelas equipes das Secretarias de Estado da Educação, que elaboram as Propostas Curriculares, com exímia 
participação dos professores.  
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mesma lição por meio do ensino simultâneo41. Essa maneira de dar aula o autor 

chama de tradição pedagógica.  Esses saberes comportam mudanças tanto 

decorrentes da escola que tentam moldar os comportamentos dos professores, 

mas principalmente, é adaptado e modificado pelo saber experiencial e 

validados ou não pelo saber da ação pedagógica. 

 Os Saberes Experienciais: Construídos individualmente no cotidiano pela 

relação imediata durante suas próprias experiências enquanto docentes. 

Constitui o habitus professoral porque as experiências vão sendo 

gradativamente incorporadas no repertório de saberes e mobilizadas diante de 

uma situação concreta. Esses conhecimentos não são verificados por meio de 

métodos científicos, e as razões dos critérios de validação desses 

conhecimentos pelos professores nunca foram publicados.  

 Os Saberes da Ação Pedagógica: São os saberes experienciais dos 

professores publicados através das pesquisas realizadas em sala de aula. São 

ajuizados como válidos quando comparados, avaliados e pesados, a fim de 

estabelecer regras de ação para serem aprendidas por outros professores. Esse 

saber sempre esteve restrito ao próprio professor, como diz o autor numa 

espécie de “jurisprudência particular feita de mil truques que funcionam ou que 

ele acredita que funciona”. Esses saberes publicados poderão contribuir para o 

aperfeiçoamento da prática docente. 

O autor sublinha os saberes da ação pedagógica como o menos desenvolvido pelas 

pesquisas, no reservatório de saber do professor, porém o mais necessário para a 

profissionalização do ensino. Esses saberes sistematizados se constituem em fundamentos da 

identidade profissional do professor. 

 Na ausência de um saber válido, o professor continuará recorrendo à experiência, à 

tradição, ao bom senso, clichês que impedem o desenvolvimento de uma reflexão sobre a 

profissão, o que contribui para conceber a ação pedagógica como munida de um saber 

profissional, específico da área, cunhado por Gauthier (1998) como repertório de 

conhecimentos próprio do ensino42.  Por conseguinte, legitimar os saberes da ação pedagógica 

                                                
41O método simultâneo é intitulado de Lassale, o professor o agente principal do ensino. Sabe-se também do 
método mútuo conhecido como Lancasteriano o professor dividia os alunos por grupos ou classes e colocá-los a 
frente dos monitores. Cabia ao professor se ocupar em instruir e dirigir os monitores, o ensino ficaria sob a 
responsabilidade dos monitores.  
42  Para Gauthier et al (1998) o repertório de conhecimentos próprios do ensino diz respeito à formalização dos 
saberes da ação pedagógica, constituídos de denotativos prescritivos ou procedimentais, obtidas através das 
pesquisas realizadas nas salas de aula. Portanto, o reservatório de saber que alimenta a prática no momento em 
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poderia abrir caminhos para desvencilhar a dicotomia teoria e prática, proclamada pelos 

professores que exercem a atividade docente.  

Para se deter especificamente no trabalho do professor, Gauthier (1998, p, 275) 

sintetizou os resultados de suas pesquisas em duas grandes funções pedagógicas: a gestão da 

matéria e a gestão da classe. Essas funções designadas aos professores se estabelecem em três 

momentos da intervenção pedagógica que são: a etapa do planejamento, das aulas na 

interação com os alunos, na avaliação e no controle da gestão da classe. O autor constatou 

comportamentos de ensino mais eficazes que outros no tocante à gestão da matéria e gestão da 

classe. No entanto, as duas funções estão solidamente entrelaçadas. Evidenciou também que 

existe, de fato, um repertório de conhecimentos e um saber da ação pedagógica comprovado. 

Nesse ponto, Gauthier (1998, p. 286) pontua “especificar o conteúdo desse repertório é tarefa 

complexa”. Fez oposição à ideologia aplicacionista que concebe a sala de aula como um lugar 

simples, a visão de que tudo tem relação com o contexto e é diferente. Defendeu a ideia de 

que, apesar do contexto e das diferenças, existe certa estabilidade na estrutura da sala de aula 

que pode, de maneira prudente, a partir das pesquisas realizadas, construir o saber da ação 

pedagógica.  

De modo análogo, no Brasil, Pimenta (2007, p. 19) aponta a necessidade de construir a 

identidade profissional43 do professor e argumenta que só é possível se partir da significação 

social da profissão e da revisão das tradições e também de práticas consagradas como 

significativas para atender as necessidades da realidade da sala de aula, nascidas, conforme 

relata Pimenta (2007, p.19). 

[...] do confronto entre teoria e prática, da análise sistemática das práticas à luz das 
teorias existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo 
significado que cada professor enquanto autor confere à atividade docente no seu 
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua 
história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, 
do sentido que tem em sua vida ser professor. Assim como a partir de sua rede de 
relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros 
agrupamentos.  

                                                                                                                                                   
que o professor mobiliza os saberes disciplinares, saberes experienciais, saberes curriculares, saberes da tradição, 
estaria subjacente ao repertório de conhecimentos próprios do ensino entendidos como um conjunto de 
enunciados que expressam algo a respeito da prática docente na sala de aula, como também composta de 
produções científicas relacionadas à prática pedagógica. 
43 Segundo Pimenta (2007, p. 28), identidade não é um dado imutável. Nem externo que possa ser adquirido. 
Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado. Daí entende-se que a identidade profissional 
vai se construindo no exercício da profissionalidade, sendo elaborado e reelaborado continuamente levando em 
consideração o momento histórico concreto e a realidade social, em outras palavras deve ser contextualizado. 
Sobre profissionalidade recorremos a Sacristán in Nóvoa (1999, p. 65). Entendemos por profissionalidade a 
afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, 
atitudes e valores que constituem a especificidade de ser professor.  
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Para a autora, os professores constroem-se como docentes a partir dos conhecimentos 

consagrados nas teorias existentes, mas, acima de tudo, no seu modo singular de apreender e 

se relacionar com os sujeitos, com os objetos, com o mundo e com as especificidades de seu 

trabalho. Dessas relações emergem os saberes da experiência, decorrentes da trajetória pessoal 

do professor, das acadêmicas enquanto discentes, das aprendizagens obtidas nos cursos de 

formação continuada e, principalmente, da prática cotidiana na sala de aula. 

Nesse sentido, chama a atenção da trajetória de discente, como confere Tardif (2010), 

status aos saberes da experiência. Afirma que as experiências acumuladas nas histórias de 

vida influenciam a prática docente, tal argumento se cristaliza ao defender que o curso de 

didática deve iniciar por meio da mobilização de saberes da experiência. 

Pimenta (2007) classifica os saberes da docência em três tipos: a experiência, o 

conhecimento, e os saberes pedagógicos. 

Saberes da docência – a experiência: com relação aos saberes da experiência a 

autora enfoca sob dois níveis; os da formação obtida no período da graduação, em que diz ser 

fundamental nesse período o aluno refletir sobre os bons e maus exemplos que 

experienciaram enquanto discentes, portanto os cursos de Didática deveriam partir dessas 

reflexões; e os saberes construídos históricos e socialmente antes de se tornarem professores, 

como afirma Pimenta (2007, p.20): 

Também sabem sobre o ser professor por meio da experiência socialmente 
acumulada, as mudanças históricas da profissão, exercício profissional em diferentes 
escolas, a não valorização social e financeira dos professores, as dificuldades de 
estar diante de turmas de crianças e jovens turbulentos, em escolas precárias; sabem 
um pouco sobre as representações e os estereótipos que a sociedade tem dos 
professores, através dos meios de comunicação.  

 

Atualmente propagandas tentam estimular e valorizar a profissão docente, por outro 

lado, a mídia fornece informações sobre violência nas escolas, nas salas de aula e contra 

professores, resultados satisfatórios e insatisfatórios em avaliações externas e as lutas para 

conseguir aplicação de leis trabalhistas sancionadas44. Isso também se constitui em fontes para 

a construção dos saberes dos professores.   

O outro nível são os saberes que os professores constroem num processo de reflexão 

sobre sua prática, mediatizadas por pesquisas, pelos colegas, outros profissionais e teorias 

educacionais, denominados de saberes da experiência. 

                                                
44 Ao citar aplicação das leis o texto refere-se ao Piso Nacional de Salários dos Professores. 
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Os saberes da docência – o conhecimento: a autora relaciona o termo aos saberes 

específicos da formação.  Inicia o texto com questionamentos sobre o significado dos saberes 

estudados nas Licenciaturas para o ensino, para os próprios acadêmicos e para a sociedade 

contemporânea. Em seguida, expõe a diferença entre conhecimento e informação valendo-se 

da colaboração de Edgar Morin (1993)45. Parte do princípio de que para ter conhecimento, 

não basta acessar a informação, mas processá-lo, para, a partir da informação, chegar ao 

conhecimento. Entende que o trabalho dos professores é proceder à mediação entre a 

sociedade da informação e os alunos, possibilitando-lhes o desenvolvimento de reflexões a 

fim de adquirirem sabedoria necessária para a construção de um processo de humanização na 

busca de construir uma sociedade civilizada.  

A despeito dessas reflexões, analisa as possibilidades da escola trabalhar com 

conhecimentos, considerados no distanciamento entre a velocidade das mídias tecnológicas na 

difusão das informações e o ritmo das escolas e dos professores. Reconhece a tarefa complexa 

atribuída aos professores: educar na escola e preparar crianças e jovens para elevar o nível de 

civilidade da sociedade tecnológica, multimídia e globalizada. Tal desafio necessita de 

formação científica na busca da construção da identidade dos professores. 

Os saberes da docência - saberes pedagógicos: normalmente está atrelado aos 

conceitos de didática no sentido de saber ensinar, habilidades do saber fazer, como se a 

disciplina fornecesse técnicas de ensino. Por outro lado, esse conceito reconhece que o 

conhecimento dos saberes específicos não atende a amplitude de saberes que o ser professor 

exige. 

Os saberes pedagógicos historicamente sofrem alterações, às vezes sustenta-se a ideia 

de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de 

acordo com as aptidões individuais46. Outras vezes, o cerne são temas relacionados ao 

professor-aluno, motivação e interesse do aluno no processo de aprendizagem, propõe um 

ensino que valorize a autoeducação (o aluno como sujeito do conhecimento), o ambiente e o 

                                                
45 Nas páginas anteriores discorremos estudos entre conhecimento e informação e saber. Para Edgar Morin (1993 
apud Pimenta, p. 21-22) conhecimento difere de informação. Este se caracteriza como primeiro estágio daquele. 
“Conhecer implica no segundo estágio: o de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando e 
contextualizando-as”. O terceiro estágio se relaciona à inteligência, à consciência ou sabedoria. Inteligência seria 
o processamento dos conhecimentos no nível da consciência e sabedoria, isso envolve a reflexão para produção 
de novas formas de existência, de humanização. Nessa trama estão às relações entre conhecimento e poder. 
Indica que o acesso às informações não são equânimes entre as sociedades e cidadãos, e que é preciso 
democratizar a informação para o indivíduo construir a inteligência, ou seja, o conhecimento e saber decorrem 
da informação.  
46 Pressuposto da Pedagogia Liberal em que a relação professor aluno não está relacionada a problemas sociais 
nem tampouco a realidade social dos alunos, o compromisso é com a reprodução dos conhecimentos 
sistematizados. 
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professor são estimuladores47; em outras épocas a preocupação está centrada no 

desenvolvimento do aluno como pessoa numa perspectiva humanista, orienta que o ensino 

deve facilitar autorrealização, o crescimento pessoal (cognitiva, afetiva e 

psicomotora).48Depois, técnicas ativas de ensinar; o aluno responde aos estímulos. O 

professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme um sistema 

instrucional eficiente e efetivo em termos de resultados da aprendizagem; o aluno recebe, 

aprende e fixa as informações, sustentadas no interesse imediato em produzir indivíduos 

“competentes” para o mercado de trabalho, valoriza informações objetivas, precisas e 

rápidas.49.  

Vivemos também o período dos temas geradores extraídos da problematização da vida 

social dos educandos. Nesta, a relação horizontal entre educador e educando, ambos como 

sujeitos do ato de conhecimento. O professor nessa concepção caracteriza-se como um 

orientador da aprendizagem50. Diante das resistências retoma-se a valorização dos conteúdos 

culturais universais incorporados à humanidade, mas reavaliados face às realidade sociais.  

Ao professor cabe relacionar a vivência dos alunos com os conteúdos propostos pelo 

professor51. 

 Observa-se que essas transformações são oriundas das teorias pedagógicas e 

psicológicas52 adotadas pelo Estado como balizadoras das práticas educativas. Assim, 

Pimenta (2004, p. 25) recorre à citação Houssaye (1985) ao afirmar que esses saberes 

ganharão significados quando nos empenharmos em construir saberes pedagógicos a partir da 

realidade da sala de aula e não através de esquemas apriorísticos das ciências da educação. 

Trata-se, portanto, de teorizar os saberes pedagógicos a partir da prática social, como afirma 

Pimenta (2002, p. 84-85), “os profissionais da educação, em contato com os saberes sobre 

educação e sobre a pedagogia, podem encontrar instrumentos para se interrogarem e 

alimentarem suas práticas confrontando-os”. A autora busca mostrar a imperativa importância 

dos saberes pedagógicos na constituição do saber ensinar e defende que esse processo deve 

                                                
47 Postulado da Pedagogia Liberal Renovada Progressista defendida pelos pioneiros da Escola Nova Anísio 
Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. 
48 Argumento da Tendência Liberal Renovada Não-Diretiva inspirada nas ideias de Carl Rogers, por isso, essa 
pedagogia foi aplicada à educação e defendida por professores, psicólogos, orientadores educacionais e 
psicopedagogos. 
49 Ideias da Tendência Pedagógica Liberal Tecnicista, no Brasil ganham força com a sanção da Lei Nº 7.044/82. 
50 Tendência Progressista Libertadora, idealizada por Paulo Freire. 
51 Tendência Progressista Crítico Social dos Conteúdos defendida por Dermeval Saviani. Para saber mais ler 
Saviani (1985), Libâneo (1984). Sobre teorias psicológicas Gauthier & Tardif (2010), Goulart (2004) e Moreira  
(1999). 
52 Para saber mais sobre teorias pedagógicas ler Saviani (1985), Libâneo (1984). Sobre teorias psicológicas 
Gauthier &Tardif (2010), Goulart (2004) e Moreira (1999). 
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começar a partir dos cursos de formação de professores. Comunga com a visão da imperiosa 

necessidade de refletir na ação e para a ação, estreitando o relacionamento entre a teoria e 

prática docente. 

Verifica-se a preocupação dos autores com o processo de formação acadêmica, na 

perspectiva do professor pesquisador reflexivo, considerar a escola o principal cenário para a 

investigação, o que, aliás, se caracterizam como pontos convergentes entre os autores citados 

no teor deste texto dissertativo. Valendo-se da colaboração desses autores e de outros como: 

Nóvoa (1992), Pimenta (2007), Perrenoud (1999), Schön (1993), Lessard & Tardif (2011) 

será a discussão do texto que se segue.  

3.3 FORMAÇÃO DOCENTE: INICIAL E CONTINUADA 

A experiência não é nem formadora nem produtora. É 
a reflexão sobre a experiência que pode provocar a 
produção do saber e a formação. 

A. Nóvoa  

 

 A intenção dessa parte é analisar a ressonância da formação inicial e continuada na 

prática pedagógica dos professores e suas repercussões em sala de aula. Partimos do 

pressuposto de que razões teóricas fundamentam a prática, seja por meio de leituras, dos 

saberes adquiridos nos cursos ou troca de experiências, que se consubstanciam nas 

concepções epistemológicas nas quais se fundam as ideias de ensino e aprendizagem. 

 Os modelos de formação inicial acabam por servir de referências importantes para o 

processo de formação continuada. Critica-se a organização curricular centrada nas disciplinas 

teóricas mais as disciplinas práticas, isto é, professores que tratam do pensar e os que se 

preocupam com o fazer.  

Esse modelo parte do princípio de que, primeiro, é preciso aprender a ensinar em torno 

das lógicas disciplinares, para, num segundo momento, exercer a atividade de ensino, como 

ocorre em estruturas dos cursos de graduação e muitos programas de atualização pedagógica. 

Caso idêntico encontrado nos cursos de Pós- graduação.  

Essa formação é chamada por Tardif (2010) de “modelo aplicacionista do 

conhecimento”, termo já tratado anteriormente nesta dissertação. Os problemas inerentes à 

sala de aula são pesquisados, no campo teórico, porém pouco vivenciados no lócus de 

desenvolvimento das práticas pedagógicas. De certo modo, isso explica a fragilidade dos 

professores iniciantes lidarem com situações concretas em sala de aula e ainda sentirem 

dificuldades de encontrarem substratos da teoria para as ações cotidianas. 



84 
 

 

Para Tardif (2010, p. 228), “os professores de profissão possuem saberes específicos 

que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles nas suas tarefas cotidianas”. Assim, 

pesquisar a subjetividade dos professores é penetrar no âmago central concreto onde acontece 

a prática educativa, reconhecê-los como seres dotados de saberes, que poderão aprimorar e 

reelaborar a partir do seu arcabouço teórico das experiências e reflexões realizadas por eles,  

por agências formadoras e não apenas tratá-los como executores de teorias pensadas distantes 

do espaço escolar. 

No intuito de dirimir a dicotomia teoria e prática, as Diretrizes Curriculares para a 

Formação dos Professores por meio das Resoluções 01/2002 e 02/2002 do Conselho Nacional 

de Educação estabelece horas destinadas ao componente curricular prática. Vejamos a 

prescrição do Art. 1º da Resolução: 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 
em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 
mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 
quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 
as seguintes dimensões dos componentes comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 
da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científicocultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científicoculturais. 

 

Como se depreende, existe obrigatoriedade no cumprimento de créditos destinados a 

atividades de natureza prática, as chamadas disciplinas integradoras em algumas instituições 

em outras disciplinas pedagógicas. Não obstante, observar de que forma as instituições 

públicas e particulares organizam seus projetos pedagógicos para darem conta da articulação 

teoria e prática não se constitui em objeto de nossa análise, citamos para referendar que há 

tentativas governamentais de imprimir nas instituições a formação integradora.  

Parece-nos que os pesquisadores autores, ainda não sentiram os efeitos dessa 

articulação na formação dos professores, o que nos leva a inferir que existem dificuldades em 

mudar o paradigma de uma sólida formação para uma prática conseguinte. 

Nessa direção, utilizando-se das colaborações Nóvoa (1992), Pimenta (2007), Schön 

(1993), Freire (1996) e Perrenoud (1999) propomos instigar como esses autores orientam 

formar professores.   
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Pimenta (2007, p. 18) propõe para o curso de formação inicial pesquisar a realidade 

escolar, como princípio para instrumentalizá-los para a atitude de pesquisar suas atividades 

docentes. Nas palavras da autora “trabalhando a pesquisa como princípio formativo da 

docência”.  

Para isso ocorrer, Pimenta (ibidem, p. 28) defende as ideias: 

Então, o conhecer diretamente e/ou por meio de estudos as realidades escolares e os 
sistemas onde o ensino ocorrer, ir às escolas a realizar observações, entrevistas, 
coletar dados sobre determinados temas abordados nos cursos, problematizar, propor 
e desenvolver projetos nas escolas; conferir os dizeres de autores e da mídia, as 
representações e os saberes que têm sobre escola, o ensino, os alunos, os 
professores, nas escolas reais; começar a olhar, ver e analisar as escolas existentes 
com olhos não mais de alunos, mas de futuros professores. 
 
 

Observemos que, a proposta demanda a formação do professor como um processo de 

responsabilidades compartilhadas entre os sujeitos, engloba diversidade de estratégias que 

poderão ser trabalhadas não só nos cursos de formação inicial, mas também na formação 

continuada, conforme fases seguir: 

 coleta de dados - registro de observações, experiências e reflexões das práticas 

dos docentes; 

 debate reflexivo sobre o trabalho desenvolvido pelo professor ou próprio 

professor, à luz de referenciais teóricos; 

 observação de aulas com descrição e comentários de gestão da classe e gestão 

da matéria; 

 análise de documentos que contribuam para pensar a ação do professor, 

apoiando-se em variados temas do mundo atual como, por exemplo: relações 

étnico-raciais, justiça social, inclusão social, cidadania, solidariedade; 

  viabilizar discussões teóricas atuais sobre temas que possam contribuir para 

melhorar a sua prática, por exemplo: saberes docentes, currículo, avaliação, 

planejamento, interdisciplinaridade, contextualização, pedagogia de projetos, 

utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação; 

 análise das condições objetivas de trabalho, isto é, dos recursos disponíveis na 

escola;  

 propor e desenvolver projetos derivados das necessidades educativas 

evidenciadas na pesquisa. 

Cabe reconhecer que, nesse processo, identifica-se o ciclo de ações: pesquisa- reflexão 

-execução-depuração, tendência denominada por Pimenta (2007, p.28), proposta 
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metodológica para uma identidade de professor-refletir na ação, sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. A autora propõe ao professor construir o seu saber-fazer a partir da reflexão 

do próprio fazer. 

Esta análise está relacionada ao pensamento de Donald Schön53 (1993) formação de 

professores reflexivos.  Sugere reflexão na ação, reflexão sobre a ação e reflexão sobre a ação 

da reflexão. Opondo-se ao modelo de racionalidade técnica instituído historicamente em que o 

professor deve aplicar as regras advindas do conhecimento científico. Esse autor traz para a 

discussão a epistemologia da prática, alicerçado na concepção do pensamento reflexivo de 

John Dewey (1933), que defende a sistematização das ideias como forma de resolver 

problemas, porque não temos soluções prontas a priori para os problemas, precisamos sempre 

questionar a prática a partir das experiências. Dessa forma, o pragmatismo valoriza as coisas 

da prática coletiva, vivenciadas nos contexto escolares visando o bem da comunidade e da 

coletividade.  Convoca o professor a prestar atenção no aluno, tentar compreender e intervir 

nas suas dificuldades. 

Schön (1992) categoriza a prática reflexiva em três dimensões: a compreensão das 

matérias pelo aluno; à interação interpessoal entre professor e o aluno; a dimensão burocrática 

da prática. 

A compreensão das matérias pelo aluno traz consigo um saber que está presente 
nas suas ações, como ele compreende as propostas escolares, como interpreta as 
informações trazidas pelo professor. Este conhecimento adquirido está associado de 
certo modo ao enfrentamento das situações vividas revelando um conhecimento 
espontâneo, intuitivo. O conhecimento, portanto, é revelado por meio de ações 
espontâneas e habilidades. 
Na interação interpessoal entre aluno e professor, Schön considera como o 
professor se compreende ou compreende seu aluno, a partir do seu ponto de vista, 
diante de uma situação problema. Que qualidade de ação é produzida em meio às 
dificuldades sociais no cotidiano? Como pensa, reorganiza, reflete sobre a ação. 
A dimensão burocrática da prática tem suas implicações no cotidiano escolar, 
frequentemente o sistema educacional impõe condições aos pensamentos e os 
fazeres da atuação do professor. Para Schön, essa burocracia é um componente que 
desencadeia um diálogo com a situação problemática que exige uma intervenção 
concreta. Considera que, nesse processo, o profissional envolvido, encontra-se 
constrangido pelas pressões do sistema. Portanto, exige uma reflexão maior do 
professor, sistematizando e analisando as múltiplas variáveis na procura da liberdade 
necessária a prática educativa. (SCHÖN apud NÓVOA 1992, p. 90-91). 
 

Com base nesse autor, a formação do professor envolve muito mais do que provê-lo de 

conhecimentos técnicos. Ela deve criar condições para desenvolver uma prática voltada para 

                                                
53 Filósofo e Pedagogo americano que tem se debruçado sobre Formação Docente. Afirma que “a racionalidade 
técnica” a epistemologia da prática difundida nas faculdades, ameaça a competência profissional, na forma de 
aplicação dos conhecimentos para solucionar os problemas instrumentais da prática. O currículo normativo e a 
separação da teoria e prática não tem deixado espaço para a “reflexão na ação”.  
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as reais necessidades dos professores na sala de aula. Para isso, sugere também, colocar os 

professores em formação para realizarem observações nas salas de aulas concretas, visando 

coletar dados, descrever situações encontradas, analisar dados apoiados em referências e 

propor ações invólucros de pistas para a solução dos problemas que se apresentam, e de modo 

análogo, para a formação continuada.  

Esses pressupostos exigem posturas de professores pesquisadores da prática e para a 

prática. Nesse sentido, cabe à escola ampliar o seu leque de ações, além de se organizar para a 

racionalidade técnica, acoplar discussões para a formação contínua dos seus atores, 

constituindo-se em espaço de crescimento pessoal e profissional permanente, não só para 

alunos, mas também para os professores, numa proposta de integrar a teoria e a prática. 

No texto “não há docência sem discência”, Freire (1996) apresenta um rol de 

exigências para a prática de ensinar, que incide num elenco de saberes fundamentais 

obrigatórios, dentre eles, destacamos: ensinar exige pesquisa e ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática. Registra Freire (1996, p. 39): 

[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 
próxima prática [...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser, de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 
promover-me, no estado de curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica. 

No mesmo esteio de Schön (1993), Pimenta (2007), Tardif (2011) e Freire (1996), 

consideram a prática, foco primordial para se pensar o ensino e se construir teorias para 

anunciar a novidade. Parece claro a defesa de sistematizar os saberes da formação com o olho 

na experiência dos docentes. Nas palavras do autor, “em dois momentos do ciclo 

gnosiológico: em que se ensina e se aprende o conhecimento existente e se trabalha a 

produção de um conhecimento ainda não existente”. (FREIRE 1996, p. 28).  

Nóvoa (1992) e seus colaboradores sustentam a tese de uma formação voltada para a 

perspectiva crítico-reflexiva no sentido de oferecer aos professores os meios para o 

desenvolvimento de um pensamento autônomo, e que facilite as dinâmicas de formação 

autoformação antecipada. O autor indica três dimensões de formação docente: produzir a vida 

do professor (desenvolvimento pessoal relacionado aos conteúdos de sua formação, diria os 

eixos científicos que alicerçam as experiências), produzir a profissão docente 

desenvolvimento dos saberes específicos da formação profissional e produzir a escola 

(desenvolvimento organizacional que inclui os saberes meramente instrumentais singulares a 

profissão docente). (NÓVOA 1992). 
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Assim, o autor pensa o projeto de formação inicial e continuada num único bloco 

composto de duplo processo: o de autoformação dos professores e o de formação nas 

instituições escolares em que atuam. 

Para Perrenoud (1999), a formação de professores está atrelada às concepções 

ideológicas de sociedade, de homem, mas a escola prefere optar por preocupações na 

infraestrutura, cumprimentos dos horários, dias letivos, a centrar-se de modo específico na 

formação dos professores. Daí apresenta uma lista de dez critérios para a formação dos 

professores. Nela, Perrenoud (1999, p. 16- 31) escreveu: 

1. Uma transposição didática baseada na análise das práticas e em suas 

transformações. Prega que a formação de professores é a que menos leva em conta as 

observações empíricas metódicas sobre as práticas, sobre o trabalho real no dia a dia em 

ambientes naturais. Propõe a criação em cada sistema educacional de um observatório de 

práticas e das profissões do ensino, cuja missão não seria a formação de professores e sim 

oferecer a imagem realista dos problemas que os professores precisam resolver todos os 

dias, dos dilemas que enfrentam das decisões que tomam, dos gestos profissionais que 

realizam. Os alunos que estão se formando para serem professores conservam a ilusão de 

que devem apenas dominar saberes para transmitir a crianças ávidas a se instruir, 

desprovidas de condições psicossociológicas. O mesmo acontece com as sequências 

didáticas e as atividades reais de sala de aula. Por isso, é preciso criar as bases para a 

transposição didática a partir das práticas efetivas de um bom número de professores, 

respeitando a diversidade de condições de exercício da profissão.   

2. Um referencial de competências que identifique os saberes e as capacidades 

necessários. Perrenoud (1999) define competências como a aptidão para enfrentar uma 

família de situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e 

criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 

informações, valores, atitudes, esquemas de percepções, de avaliação e de raciocínio. 

Todos esses recursos não provêm da formação continuada, são construídos a partir dos 

saberes da experiência – por meio da acumulação ou da formação de novos esquemas de 

ação que enriquecem ou modificam, o que Bourdieu (2008) chama de habitus.  Por falta 

dessas análises algumas formações limitam-se aos princípios pedagógicos e didáticos 

gerais. Está na hora de identificar um conjunto de competências e de recursos práticos 

profissionais e de escolher estrategicamente as que devem ser construídas na formação de 

professores reflexivos. É fundamental que cada instituição de formação produza seu 

referencial. 
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3. Um plano de formação organizado em torno das competências. O autor não defende 

uma visão utilitarista dos saberes teóricos, milita contra a acumulação de conteúdos nos 

planos de formação, que só se justificam pela tradição, pela autoridade ou pela influência 

de gerência sobre a formação. O autor aponta a dupla dificuldade de articulação: 1 . Uma 

grande parte dos saberes disciplinares é adquirida a margem da formação profissional, isto 

é, não se relacionam a transposição didática nas classes primárias e secundárias. 2. A 

maioria dos especialistas, ainda pensa que o bom domínio dos conteúdos disciplinares 

dispensa os saberes pedagógicos ou didáticos profundos, ou permite reduzi-los ao mínimo 

vital.  

4. Uma aprendizagem por problemas, um procedimento clínico. A formação dos 

professores deveria ser orientada para uma aprendizagem por problemas, para que os 

estudantes se confrontassem com a experiência na sala de aula e trabalhassem a partir de 

suas observações, surpresas, sucessos e fracassos, medos e alegrias, bem como suas 

dificuldades para controlar processos de aprendizagem e as dinâmicas de grupos, ou os 

comportamentos de alguns alunos. Também é importante um justo equilíbrio entre aportes 

teóricos estruturados, que apreciem os problemas, e aportes mais fragmentados, que 

correspondam às necessidades suscitadas pelas experiências.  

5. Uma verdadeira articulação entre a teoria e a prática. É preciso combater a ideia de 

que obter a formação teórica permite ser aprovada nos exames, enquanto a formação para 

a prática daria as bases para a sobrevivência na profissão. É preciso afirmar que a 

formação é uma só, teórica e prática ao mesmo tempo, assim como reflexiva, crítica, 

criadora de identidade. Ela acontece nas aulas, nos seminários, em campo e nos 

dispositivos de formação que levam os diversos tipos de formadores a trabalham juntos 

sejam nos acompanhamentos de atuações profissionais, moderação de grupo de análise de 

práticas ou reflexão comum sobre problemas profissionais. 

6. Uma organização modular e diferenciada. Evitar o absurdo de construir competências 

por módulos. É fundamental um plano de formação pensado a permitir o encadeamento 

das unidades de formação, especialmente a partir de perspectiva da relação com o saber e 

da prática reflexiva. Conceber unidades de formação como dispositivos complexos e 

profundos, que favoreçam o trabalho em equipe dos formadores e permitam articulação 

interna entre a teoria e prática. 

7. Uma avaliação formativa baseada na análise do trabalho. Para Perrenoud (1999) a 

avaliação das competências deve ser formativa, passar por uma co-análise dos estudantes 
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e pela regulação dos investimentos. Para tanto, apresenta características que julga 

pertinentes a formação dos professores: 

 A avaliação só inclui tarefas contextualizadas. 

 A avaliação refere-se a problemas complexos. 

 A avaliação exige a utilização funcional de conhecimentos disciplinares. 

 A tarefa e suas exigências devem ser conhecidas antes da situação de avaliação. 

 A avaliação exige certa forma de colaboração entre pares. 

 A correção leva em conta as estratégias cognitivas e metacognitivas utilizadas 

pelos alunos. 

 A correção só considera erros importantes na ótica da construção das 

competências. 

 A autoavaliação faz parte da avaliação. 

 O autor ressalta importância dos formadores familiarizarem-se com modelos teóricos 

de avaliação formativa, de regulação de aprendizagens, de feedback, e também que 

desenvolvam suas próprias competências através de  observação, análise do trabalho e das 

situações. 

8. Tempos de dispositivos de integração e de mobilização das aquisições. Propõe 

integração e mobilização de aquisições prevista no plano de formação, e não apenas no 

estágio. Os cursos devem executar unidades de integração segmentadas entre os diversos 

componentes do currículo.   

9. Uma parceria negociada com os profissionais. Para se pretender uma transposição 

didática próxima das práticas, trabalhar a transferência e a integração, adotar um 

procedimento clínico, aprender por meio de problemas e articular teoria e prática deve-se 

construir uma forte parceria entre instituição de formação de professores e as atividades de 

campo, pelo menos em três níveis:  

 o sistema educacional que acolhe os estagiários; 

 os estabelecimentos escolares; 

 os professores individualmente e em grupos. 

Esses acordos devem facilitar o envolvimento dos professores, valorizá-los 

simbolicamente, retribuí-lo financeiramente e dar um status de formadores profissionais. 

10. Uma divisão dos saberes favorável à sua mobilização no trabalho. O autor coloca em 

discussão propostas curriculares que não respeitam as especificidades das disciplinas, 

misturando filosofia, pedagogia e psicologia, em uma vaga reflexão sobre educação e também 
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com os aportes disciplinares – cursos de psicologia cognitiva, história ou sociologia da 

educação para se construir objetos do saber e de formação transversais, coerente e 

relativamente estáveis. Diz que o paradigma de professor reflexivo com base em Schön 

(1992) transformou-se em reação contra a ideia de que os saberes ensinados, teóricos ou 

metodológicos seriam suficientes para agir com eficácia. Cabe ao professor servir-se de cada 

saber com discernimento, e adaptá-lo à realidade.  

 Apoiando- se nos aportes teóricos levantados, observam-se o partilhamento de ideias 

quanto à orientação para formar professores. Nesses enfoques, dois pontos convergem: a 

formação de professores reflexivos e a dissonância entre a formação dos professores e as 

exigências das práticas. Os pensadores apresentam proposições de justaposição da formação 

acadêmica com a prática, permitindo aos estudantes pesquisarem a realidade dos professores, 

planejar ações adequadas às necessidades da escola. Não negligenciam os saberes acumulados 

historicamente, considerados tácitos para a formação, entretanto, preocupa-nos o fato de 

responsabilizarem as escolas e agências formadoras pelo sucesso ou fracasso da atividade. Ao 

se tratar das questões de natureza pedagógica, os professores necessitam das colaborações de 

instituições estatais, no sentido de se fortalecerem para enfrentar o desafio de formar 

profissionais voltados para os interesses coletivos, não apenas atender as instâncias 

reguladoras do Estado. 
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4  O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Este capítulo trata dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa para 

realização deste estudo. Detalhamos o tipo de pesquisa utilizada, os instrumentos escolhidos 

para a coleta de dados, o contexto no qual o material foi coletado e o perfil a dos 

participantes. Para isso, optou-se em descrever os procedimentos metodológicos que 

alicerçaram a busca pela compreensão do fenômeno “saberes docentes” e suas variações nas 

experiências vividas pelos professores.  

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A educação, segundo a definição clássica de Durkheim (1967, p. 132), é a ação 

exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que ainda não se encontram preparadas para 

a vida social com o fim de suscitar nelas transformações físicas, intelectuais e morais julgadas 

aceitáveis pela sociedade. Para Kant (1996 p.11), o homem é a única criatura que precisa ser 

educada. Assim, o homem sairia da esfera da hominização para inserir- se na humanização. 

Ao considerar a educação fenômeno eminentemente humano, de gerações adultas para as 

gerações em fase de crescimento, reconheçamos que a existência acontece num processo 

complexo de relações imbricado pelas culturas de um ser com o outro ser, na dualidade 

consciência-mundo e sujeito-objeto. 

Num sentido mais amplo, a pesquisa científica é um conjunto de atividades orientadas 

para a busca de um determinado conhecimento. Ela se distingue de qualquer outra pesquisa 

pelos métodos, técnicas e por estar voltada para a realidade empírica de forma a elaborar 

respostas sistematizadas para comunicar o conhecimento obtido. Noutras palavras, o método é 

a justificativa para o tipo de procedimento (qualitativo ou quantitativo) empregado na 

pesquisa, enquanto metodologia se constitui em um conjunto de procedimentos empregado na 

realização do estudo. 

Tendo em vista que esta pesquisa versa sobre saberes docentes como articuladores do 

diálogo entre teoria e prática no Ensino Médio, este estudo tem como estímulo os seguintes 

objetivos: 

 Pesquisar e analisar as concepções que permeiam as práticas de ensino e os 

saberes dos professores que atuam no Ensino Médio. 

 Desvelar se as práticas pedagógicas dos professores no Ensino Médio estão 

ancoradas em teorias. 
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 Identificar se os professores articulam saberes pedagógicos, saberes específicos 

e saberes da experiência. 

 Verificar se as finalidades do currículo oficial do Ensino Médio, no que se 

refere ao ensino, aprendizagem e avaliação estão alinhadas com a prática 

docente. 

Tomando por referência Bachelard (1996, p. 11), o homem movido pelo espírito 

científico deseja saber, mas para imediatamente melhor questionar “[...] para o espírito 

científico qualquer conhecimento é uma resposta a uma pergunta”. Se não tem pergunta, não 

pode ter conhecimento científico. Nada se dá, tudo se constrói. Dessa forma, entende-se que o 

ponto de partida para o conhecimento científico é a elaboração de perguntas, que para se 

tornar científica precisa estar acompanhada de uma técnica de realização, que envolve a 

aplicação de instrumentos e, consequentemente, a obtenção de respostas que se configuram 

em novos conhecimentos para uma dada realidade social. Diante do exposto, as perguntas que 

moveram este estudo foram: 

 Será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos professores, a 

partir dos saberes da experiência de forma consciente ou inconsciente?  

 O professor do Ensino Médio articula os saberes das áreas específicas, saberes 

pedagógicos e saberes da experiência para inovar suas práticas?  

 Quais as finalidades da educação escolar escritas no currículo do Ensino 

Médio, que traduzem o modo de ensinar e como ele, em situações concretas, recria, 

na prática docente, essas finalidades? 

Conforme Bogdan & Bilken (1994, p. 291) a abordagem qualitativa aplicada 

pedagogicamente constitui-se em um método de investigação que procura descrever e analisar 

experiências complexas. Nas páginas (ibidem, 47-51), apresenta cinco características, porém 

nem todos os estudos qualitativos possuem tais características com igual eloquência: 

• A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 
instrumento principal. 
• A investigação qualitativa é descritiva: os dados recolhidos são em forma de 
escrita e não de números. 
• Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
simplesmente pelos resultados ou produtos. 
• Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva: 
não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar hipóteses construídas 
previamente: ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos vão se agrupando; 
• O significado é de importância vital na abordagem qualitativa: os investigadores 
que fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo como diferentes 
pessoas dão sentido às suas vidas. 
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Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a questionar os 

sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber aquilo que eles experimentam, o modo 

como eles interpretam as suas experiências e como eles próprios estruturam o mundo social 

em que vivem (BOGDAN & BIKLEN, 1994 apud PSATHAS, 1973). 

Esses autores oferecem fundamentos teóricos a respeito da investigação qualitativa, 

apresentam as precauções que podem ser utilizadas no desenvolvimento dos sistemas de 

codificação após a coleta dos dados e do modo como se articula com a educação no processo 

de pesquisa. 

Richardson (2007, p. 90) conceitua pesquisa qualitativa como: a tentativa de uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 

questionados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou 

comportamentos. 

Na perspectiva de descrever o quantitativo de professores do colégio pesquisado que 

articulam saberes, bem como a frequência de professores que atende as finalidades do Ensino 

Médio prescritas nos documentos oficiais, esta pesquisa se insere nas abordagens qualitativa e 

quantitativa.  O seu desenvolvimento envolve pesquisa bibliográfica acerca do que dizem os 

fundamentos teóricos sobre professores, seus saberes e práticas docentes. Combinar técnicas 

qualitativas e quantitativas torna a pesquisa mais forte e reduz os problemas de adoção 

exclusiva de um dos grupos. (DUFFY 1987.p.131).  

Para Gamboa (2009), deve-se buscar a articulação e complementação a fim de superar 

as limitações do método qualitativo e quantitativo. Os investigadores qualitativos entendem 

que o comportamento humano influencia no contexto em que ocorrem os estudos com as 

seguintes características: a investigação qualitativa descritiva considera mais os processos que 

os produtos, o significado é de importância vital, tende a analisar os dados de forma indutiva. 

Não recolhe dados ou provas com o objetivo de confirmar o negar hipótese construída 

previamente: ao invés disso, constroem-se as informações à medida que os dados particulares 

foram recolhidos e se vão agrupando (BOGDAN & BIKLEN, 1984, p.50). 

Consideramos como pesquisa tipo descritiva, alicerçado nos postulados de Gil (1999, 

p. 44) porque descreve características de determinadas populações ou fenômenos preocupadas 

com ações práticas. No nosso caso, a prática pedagógica dos professores. 

Partindo da premissa de que a escola é um campo aberto de derivações complexas, 

envolvendo as mais diferentes manifestações. Elas, por sua vez, se cristalizam nas concepções 

dos professores e permeiam as práticas docentes, focalizando os modos de agir frente às 

situações que se apresentam. Descrever essas práticas significa trazer à tona os fatos e 
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princípios que existem no espaço escolar.  Sendo assim, Gil (2002, p.42) nos orienta a 

caracterizar esta pesquisa com objetivos descritivos, ao afirmar: 

As pesquisas descritivas têm como primordial a descrição das características de 
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 
variáveis. [...] uma de suas características mais significativas está na utilização de 
técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 
sistemática. 

 
Apesar de, neste trabalho, serem focadas as características descritivas do grupo 

pesquisado, como: sexo, idade, formação acadêmica, jornada de trabalho e, tempo de 

magistério, não se pretende levantar características de uma determinada população. O 

entendimento é que essas respostas colaboram para descrição e análise dos objetos estudados 

fundamentados na interpretação do sentido que os sujeitos atribuem às questões 

semiestruturadas do questionário. 

Para isso, buscamos subsídios nos livros, artigos científicos, dissertações e teses da 

Universidade Federal de Sergipe e as publicadas em sites como: CAPES, Biblioteca Nacional 

e Domínio Público. 

4.2 OS PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Com o intuito de apresentar a temática a ser pesquisada e solicitar por escrito a 

autorização para realização da pesquisa, iniciamos os nossos procedimentos de coleta de 

dados através de visita ao colégio escolhido para fazermos os primeiros contatos com a equipe 

diretiva. Em seguida, com a colaboração da gestora e coordenadores fizemos o mapeamento 

dos sujeitos. Selecionamos 3(três) professores que lecionam Português, Redação e Literatura, 

por terem a maior carga horária, seguindo os critérios de 1 com maior tempo de serviço e 

outro de menor tempo de serviço em cada disciplina. Em alguns casos, pesquisamos 1 docente 

em algumas disciplinas. Isso se justifica porque os professores têm o mesmo tempo de serviço 

ou têm contrato temporário. Não houve participantes que lecionassem as disciplinas Física e 

Espanhol.  

Desse modo, pesquisamos 17 (dezessete) docentes do quadro efetivo. Isso mostra que 

a pesquisa foi feita por amostra, o que permite a realização de inferências. Portanto, não se 

constituem em dados generalizáveis da população de professores de Lagarto. Os resultados 

obtidos referem-se apenas ao número de docentes pesquisados. 

A distribuição das áreas e disciplinas para o número professores existentes na unidade 

de ensino e o número de docentes pesquisados no Ensino Médio são apresentados na tabela a 

seguir: 
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Quadro 2 - Áreas, disciplinas, número de professores e professores selecionados para a 
pesquisa 

Áreas Disciplinas  Número de 
Professores  

Professores 
Contratados 

Professores 
Selecionados 

Linguagens 
Códigos e 
suas 
Tecnologias  

Língua Portuguesa 
Literatura e Redação 

 
10 

 
4 

 
3 

Inglês 3 2 1 

Espanhol 2 2 - 
Educação Física 6 3 1 
Arte 3 1 1 

Ciências da 
Natureza e 
suas 
Tecnologias 

Biologia 5 1 2 
Física 3 3 - 
Química 3 1 1 
Matemática 7 4 2 

Ciências 
Humanas e 
suas 
Tecnologias 

História 5 - 2 
Geografia 5 3 1 

Sociologia 5 2 1 

Filosofia 2 - 2 
Total 59 26 17 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Posteriormente, fizemos um encontro com os professores selecionados para informar 

sobre o estudo, prestar-lhes detalhamento do processo da pesquisa, enfatizando a importância 

da participação dos mesmos e agendamos a realização do questionário oral. Nesse momento, 

entregamos um questionário estruturado em duas partes: a primeira, com questões objetivas 

para conhecer o perfil dos professores relacionados com questões relativas a dados pessoais, 

formação acadêmica, tempo no magistério; a segunda parte composta de questões subjetivas 

direcionadas à investigação das percepções a respeito da vida profissional sobre o corpo 

técnico-pedagógico do colégio e percepções sobre a escolha profissional. Solicitamos aos 

participantes que, nas respostas das questões subjetivas, as descrições fossem feitas da forma 

mais detalhada possível, aspecto relevante para entender a atuação dos professores no Ensino 

Médio. 

Embora questionários sejam utilizados em pesquisas qualitativas, amparados nas 

fundamentações teóricas das entrevistas, fizemos também um questionário oral, instrumento 

que coletamos os dados por meio de questões abertas. Estas, além de proporcionar uma 

descrição verbal acompanhada da interação do pesquisador com o pesquisado facilita a 

obtenção de informações mais completas, tendo em vista que o questionador possa esclarecer 

o significado das perguntas.  
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A entrevista oferece maior amplitude do que o questionário, quanto à sua 
organização: estas não estando mais irremediavelmente presa a um documento 
entregue a cada um dos interrogados os entrevistadores permitem-se, muitas vezes, 
explicar algumas questões no curso da entrevista, reformulá-la para atender às 
necessidades do entrevistado.(LAVILLE E DIONNE, 1999, p. 187-188).  

Para Morgan (1988 apud BOGDAN & BILKLEN, 1994, p. 134), a entrevista consiste 

numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora, por vezes, possa envolver 

mais pessoas, dirigida por uma pessoa, com o objetivo de obter informações sobre a outra. 

Segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 197), a entrevista é: 

Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 
respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 
profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 
dados ou para ajudar no diagnóstico ou no trato de um problema social. 

 
Apesar de Bogdan & Bilklen (1994 p. 137) afirmarem que não existem regras que se 

possam aplicar às situações de entrevista, os autores revelam algumas afirmações gerais que 

adotamos na aplicação do instrumento, quais sejam: ouvir cuidadosamente o entrevistado, 

encarar cada palavra como se fosse a oportunidade de desvendar um mistério. Se necessário, a 

uma melhor compreensão, pedir uma clarificação. Caso não consiga compreender as 

respostas, de acordo com os autores, o defeito deve ser encarado como seu; começar a 

entrevista tecendo comentários a respeito de assuntos familiares, histórias pessoais, 

experiências educacionais que você percebe que interessa ao entrevistado; ser mais cauteloso 

com os professores mais velhos, com os mais novos, poderá ser mais direto, é importante não 

avaliar as respostas; conflito de valores devem ser entendidos como diferentes perspectivas 

pessoais, para não fazer sentir-se diminuído; encorajar os entrevistados a expressarem suas 

opiniões; não contrariar os pontos de vistas estereotipados; evitar comentários impensados, 

porque boas entrevistas requerem paciência.  Sugerem os autores que, após o trabalho de 

investigação, pode surgir a necessidade de estruturar mais a entrevista de modo a obter dados 

mais clarificados.  

 Com essas afirmações, percebe-se que a relação questionador-questionado é de 

grande importância. O respondente terá um papel bem mais ativo, poderá esclarecer o 

informante o verdadeiro significado do que precisa ser investigado e se a interação entre os 

sujeitos se concretizarem numa relação respeitosa e agradável, o pesquisador obterá dados 

mais relevantes para a consecução dos seus estudos. 

A intenção do nosso estudo é captar as percepções dos docentes acerca do reservatório 

de saberes mobilizados na prática docente, seja por meio das experiências vividas ou pelo 
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exame das descrições dos participantes obtidos pelo significado que os indivíduos atribuem 

aos objetos. Para isso, gravamos o questionário oral no colégio, em horários previamente 

combinados com os docentes. 

O roteiro do questionário oral, principal fonte de dados deste trabalho, foi elaborado 

relacionando as questões aos objetivos e perguntas norteadoras da pesquisa (ver apêndice B). 

Organizamos em 8 (oito) blocos temáticos, com questões relativas aos seguintes tópicos: 

Saberes do Ensino; Formação de Professores; Planejamento; Sala de Aula; Currículo no 

Ensino Médio; Metodologias; Aprendizagem dos Alunos e Avaliação da Aprendizagem e a 

sua relação com as avaliações externas (SAEB54, ENEM55, PISA56). Informamos aos 

questionados a escolha do anonimato, por entendermos que facilita aos sujeitos despojarem-se 

de suas respostas com mais naturalidade, sem estarem arraigados a julgamentos que 

porventura sejam submetidos, caso seus nomes sejam expostos. Além disso, apresentamos o 

código de ética que alicerça pesquisas científicas.  

 Como mencionado anteriormente, o local e horário de obter respostas do questionário 

oral, foram combinados conforme disponibilidade dos sujeitos, normalmente em horários 

vagos ou quando encerrava a última aula. Em decorrência da falta de professores, e o fato de 

um professor de horário vago ter que substituir, em algumas situações, tivemos que remarcar 

por até três vezes para conseguir realizar os questionamentos. A única recomendação foi 

escolher um espaço de sonoridade amena, para a boa qualidade da gravação e que não 

houvesse a interrupção de pessoas. 

Então, realizamos o questionamento oral nos meses de junho e julho de 2011, com 

duração média 60 a 80 minutos e foram transcritas de forma fidedigna as falas dos sujeitos. 

Em seguida, elaboramos a categorização dos questionários.   

No ato da pesquisa, produzimos notas descritivas, com indicações registradas sobre o 

processo vivido no interior do campo de pesquisa. Essas notas foram confrontadas com os 

dados coletados nos questionários e serviram de apoio para compor a estruturação das análises 

dos dados. 

No segundo e último momento, fizemos a análise e interpretação dos dados para, em 

seguida, realizar a comparação contextual. Ela reduz-se à descrição daquelas partes que são 

essenciais, para a existência dos fenômenos da consciência através das experiências vividas 

manifestadas por meio dos instrumentos de coleta de dados. 

                                                
54 Sistema Nacional de Educação Nacional 
55 Exame Nacional de Ensino Médio 
56 Programa Internacional de Avaliação Escolar 
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4.3 O CAMPO EMPÍRICO 

Esta pesquisa foi realizada em um colégio da rede estadual de ensino, situada no 

centro da cidade de Lagarto, circunscrito à Diretoria Regional de Educação DRE’2; 

instituição vinculada à Secretaria de Estado da Educação que comporta cinquenta e três 

escolas de Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos distribuídos em sete 

municípios:  Lagarto, Simão Dias, Poço Verde, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Boquim e 

Salgado. 

Mapa 1 - Mapa dos Municípios circunscritos à DRE’2 

 

 

DRE’2 

Municípios   7 

Colégios Ensino Médio 
Regular 

14 

N° de Escolas  53 

Fonte: Setor Pedagógico da DRE’2 
 

Lagarto, a maior cidade do interior de Sergipe, está localizada na microrregião do 

Agreste de Sergipe, com Bioma Caatinga e Mata Atlântica a 78 km de Aracaju, numa área 

geográfica 970 km2, com uma população de 94.07157 habitantes, sendo que há um equilíbrio 

entre população urbana com 51,5% e rural, 48.5%, porém a maioria concentra-se na zona 

urbana.  

Os lagartenses orgulham-se dos filhos ilustres, dentre eles se destacam: Sílvio Romero 

e Laudelino Freire. A Cidade conta com uma arquitetura moderna, mas que ainda convive 

com antigos casarios do século passado. A economia é bastante diversificada, com 

predominância no comércio, indústria e atividade agropecuária, considerado um dos 

municípios mais prósperos de Sergipe. 

 

 

                                                
57 Dados do IBGE/2010 disponível http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php 
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Figura 2- Fotografia da Praça Nossa Senhora da Piedade – Lagarto (SE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: acervo: www.lagarto.com.br 
 
 

O Grupo Escolar Sílvio Romero foi fundado em 1924 e até 1975 obteve essa 

denominação. Seu Patrono, gênio da nossa literatura, professor, jurista, sociólogo, filósofo, 

político e historiador Sílvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, nasceu em Lagarto. 

Consta registro de matrícula de alunos datada de 1923, uma escola pública Nº 02, com o 

nome de Sílvio Romero. O governo de Dr. Graccho Cardoso foi marcado pela opulência da 

República, no sentido de erguer prédios imponentes para dar grande visibilidade às ações dos 

governantes. Na educação, construíam-se notórios edifícios em locais privilegiados nas 

cidades de Lagarto, Boquim, Capela e Simão Dias.  

Desse modo, a antiga cadeia pública da Praça do Rosário cedeu lugar ao moderno 

edifício monumental inaugurado em 1924 que se transformou no símbolo da cidade e do 

progresso vigente. Segundo Nunes (2008), a magnificência dos grupos impunha ares de 

vislumbramento na população, atendia aos preceitos pedagógicos, políticos e higienistas 

concatenadas com os pressupostos da vanguarda arquitetônica da modernidade, como foram 

construídos os demais grupos escolares no Brasil e em Sergipe na Velha República58. 

                                                
58  Nunes (2008, p. 254) afirma que o Presidente Dr. Maurício Graccho Cardoso foi o mais destacado da Velha 
República. Entre as realizações deixadas, inúmeros foram os edifícios públicos construídos nesse governo “quer 
na capital, quer no interior, identificados pela elegância e sobriedade das linhas arquitetônicas, lembrando o 
neoclássico, e encimados por uma águia”. As construções educacionais foram as que mais identificaram o traço 

http://www.lagarto.com.br/
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Figura 3- Fotografia do Grupo Escolar Sílvio Romero – Atual Biblioteca Municipal 

 
 Fonte: Acervo Rinaldo Prata Almeida. 

O Grupo Escolar, em 1976, foi transformado em Escola de 1º Grau Sílvio Romero, 

pela Resolução nº 37/77 do Conselho Estadual de Educação, que autorizou o funcionamento 

do 1º Grau e, em 1993, pela Resolução 181/93 recebeu autorização para a Pré-escola. Em 

1971, a escola precisava aumentar o número de matrículas, pois não comportava a demanda, 

sendo, portanto, transferida para um prédio de construção mais simples, com áreas maiores 

conforme as construções do governo populista de Getúlio Vargas.   

Figura 4- Fotografia do Colégio Estadual Sílvio Romero - área interna  

 
Fonte: Seguidores de Sílvio Romero 
 

                                                                                                                                                   
progressista do quatriênio.  Além dos modernos grupos escolares, adquiriu casas para localizar escolas isoladas e 
baixou o Regulamento da Instrução Pública, que estruturou a educação sergipana. 
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A denominação Colégio Estadual Sílvio Romero data de 2002, período em que se 

suprimiu a Educação Infantil e foi recebida a autorização para o funcionamento da última 

etapa da Educação Básica, concedida pela Resolução nº101/2002, tendo efetivado matrículas 

em 2003. Em 2004, a unidade de ensino passou a ofertar o Ensino Médio na Modalidade 

Normal. Paulatinamente o colégio está reduzindo o a matrícula no Ensino Fundamental, 

suprimindo o Ensino Médio na Modalidade Normal para se constituir em colégio de Ensino 

Médio Regular. 

Atualmente, o colégio possui 1615 alunos matriculados, sendo 1.236 no Ensino Médio 

regular, distribuídos em 32 turmas, nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo: 2 turmas 

do Ensino Médio na Modalidade Normal no turno noturno, com 39 alunos; 340 alunos 

matriculados no Ensino Fundamental, distribuídos em 10 turmas do 5º ao 9º ano e 1 turma de 

Educação Especial, funcionando no turno matutino. A clientela, em sua maioria, é dos bairros 

periféricos da cidade e de povoados. 

O quadro funcional do colégio, em 2012, consta de 81 professores, 11 executores de 

serviços básicos, 5 vigilantes, 13 oficiais administrativos e 9 merendeiros, totalizando 119 

funcionários. No Ensino Médio atuam 54 docentes. A falta de professores em sala de aula tem 

sido uma constante. No ano anterior, professores foram contratados, no segundo semestre, 

fato que prejudicou a aprendizagem dos alunos. 

O colégio dispõe de 21 salas de aula, 1 sala de vídeo, 1 sala de recursos 

multifuncionais, 1 laboratório de informática, 1 sala de professores, 1 biblioteca com 

exemplares, 1 sala da diretoria, 1 secretaria, 1 sala da coordenação pedagógica, 1 cozinha e, 1 

cantina, 4 banheiros para alunos, 4 banheiros para professores e funcionários, 2 banheiros 

para alunos com necessidades educativas especiais, 1 quadra poliesportiva coberta, 2 pátios 

cobertos e arejados, um deles serve de espaço para apresentações teatrais e palestras, o outro 

coberto, em frente às salas, há 1 área grande com uma antiga mangueira, local de 

descontração dos alunos nos momentos do recreio. 

   As turmas são organizadas em anos, com base no critério de idade, conforme orienta 

o Regimento do Colégio. Há oferta de merenda escolar.  O uso do uniforme é exigido nos três 

turnos, pois, segundo os gestores, ajuda a identificar os alunos matriculados, o que evita a 

inserção de pessoas estranhas no espaço, que podem contribuir para aumentar os problemas 

de indisciplina e causar insegurança. 
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Os problemas de indisciplina são administrados pelos professores e gestores, quando 

não há entendimento, o caso é encaminhado ao Comitê Comunitário59 do colégio. 

4.4 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados da seguinte forma: 2 professores de regime 

efetivo na rede estadual de cada disciplina que compõe o currículo, nas diferentes séries do 

Ensino Médio regular, perfazendo um total de 17 (dezessete). Os professores contratados não 

participaram. A referida escolha não se dá por processo de exclusão ou desmerecimento, é 

simplesmente porque, na rede estadual, os professores contratados passam, no máximo, dois 

anos e, muitas vezes, percorrem colégios diferentes, não se fixando em um maior tempo em 

uma escola. No período de coleta de dados, fizemos um agendamento com os professores 

escolhidos a partir dos critérios estabelecidos, tais como: regime efetivo, faixa etária e anos de 

experiência que atuam na disciplina, sendo metade mais experiente e outra metade menos 

experiente, formação inicial e disciplina que ministra. 

Para que o nome do professor seja preservado, valemo-nos de abreviaturas P-1, P-2, P- 

3, P-4, P- 5, P-6, P-7, P- 8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P14, P-15, P-16 e P- 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Comitê Comunitário é um órgão criado pelo governo estadual para gerir as ações administrativas, pedagógicas 
e financeiras das escolas da rede estadual. São compostos por representantes da equipe diretiva, professores, 
funcionários, pais, alunos e representantes da comunidade. Com exceção do gestor, que é membro nato, os 
demais são eleitos pela comunidade escolar para atuar por 02 anos. No estado de Sergipe os Comitês 
Comunitários substituem os Colegiados ou Conselhos Escolares. 
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 5  A IMERSÃO NOS RESULTADOS – SABERES DOCENTES: ANÁLISE DA 
RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO MÉDIO  

 

Nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha... 

Bachelard 

5.1 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS CUJO OBJETIVO É TRAÇAR O PERFIL DOS 
DOCENTES 

A organização deste capítulo, consagrado ao  campo empírico, dá prioridade à 

exposição da forma de aplicação dos questionários aos docentes, bem como a realização do 

questionário oral com esses profissionais que procurou responder os objetivos do trabalho, e 

responder a questão central do mesmo. 

A realização seguiu os seguintes passos: em um primeiro momento, com base nos 

critérios previamente estabelecidos, juntamente com a diretora do colégio, escolhemos os 

professores sujeitos da pesquisa. Em seguida, mantivemos contato com os professores para 

agendamento do questionário oral e entrega do questionário que trata de traçar o perfil desses 

educadores, momento em que fizemos os esclarecimentos para o preenchimento dos dados, 

sensibilizando sobre a importância dos questionários para a consecução do tema que 

propusemos estudar. Os gestores manifestaram boa vontade em colaborar para que os 

professores participassem da pesquisa, situação estimuladora para qualquer pesquisador. 

O questionário que serviu para traçar o perfil dos pesquisados e o questionário oral 

foram aplicados nos meses de junho e julho de 2011. O primeiro, com 13 perguntas, sendo 1 

questão de múltipla escolha, 7 perguntas abertas e fechadas e 5 perguntas abertas relativas a 

três eixos: dados pessoais, formação acadêmica e vida profissional. Em algumas perguntas, no 

entanto, o enquetado poderia complementar a resposta, caso achasse necessário. Dessa forma, 

obtiveram-se, nas questões abertas e fechadas, além das respostas objetivas, suas 

argumentações. Conseguiu-se adesão de todos os selecionados para a pesquisa. O segundo 

chamado de questionário oral possui 38 perguntas abertas, organizadas em oito eixos 

temáticos. 

A primeira ação realizada nesta pesquisa foi construir o perfil dos sujeitos 

questionados. Na verdade, pretende-se, com esse estudo, atingir o objetivo geral que é 

pesquisar e analisar as concepções que permeiam as práticas de ensino e os saberes dos 

professores que atuam no Ensino Médio. Então, foi utilizado o questionário para conhecer 

o material de pesquisa, o docente e o produto do seu trabalho, que é o resultado imaterial. 
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Logo, no primeiro questionamento, foi necessário conhecer quem eram os professores que 

iriam ser questionados, então foi traçado o seu perfil profissional. Os dados foram 

organizados em tabelas, conforme podem ser vistas a seguir: 

Tabela 4 - Sexo dos Questionados 
Alternativas Frequência Percentual 
Masculino 7 41.1% 

Feminino 10 58.9% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi solicitado aos professores que escrevessem o nome, sexo e endereço.  
 

Após o nome, o segundo item do questionário solicitou o sexo e endereço dos 

questionados. Com relação aos nomes e endereços, optou-se não citar, para deixar os 

professores mais livres para expor seus pontos de vista. Sobre o sexo, observa-se a 

predominância do sexo feminino. A presença de mulheres na profissão docente, na Educação 

Básica, é confirmada por estudos históricos, se bem que pesquisas têm demonstrado que 

gradativamente tem aumentado a proporção de professores do sexo masculino, principalmente 

na última etapa da Educação Básica e Ensino Superior. No colégio campo de pesquisa ainda 

prevalece a presença de mulheres. Dos professores questionados, 41.1% são do sexo 

masculino e 58.9% do sexo feminino.  

Tabela 5 - Faixa etária dos professores pesquisados responsáveis pelo Ensino Médio no 
Colégio Estadual Sílvio Romero 
Alternativas Frequência Percentual 
Até 30 anos 1 5.9% 
De 31 a 40 anos 7 41.1 % 
De 41 a 50 anos 7 41.1% 
Mais de 50 anos 2 11.8% 
 Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores que escrevessem a idade.  
 

O terceiro item do eixo, dados pessoais, teve como objetivo levantar as idades dos 

professores questionados. Observou-se a presença de um corpo docente com vasta experiência 

profissional, considerados também os anos de serviço.  

Tabela 6 - Formação Acadêmica na disciplina que leciona 

Alternativas Frequência Percentual 
Sim  15 88.2% 
Não 2 11.7 % 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi solicitado aos professores para especificar a formação acadêmica, cujo intuito é verificar a aderência 
da formação com a disciplina que leciona. 
 

O segundo eixo solicita especificação do curso de graduação. Observamos que 88.2% 

dos professores possuem graduação na disciplina que lecionam e 11.8% não possuem 
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graduação na disciplina que lecionam. Verificou-se que, ainda assumem disciplinas no Ensino 

Médio professores graduados em Pedagogia e em outras áreas. Os gestores do colégio 

justificam que a rede estadual tem dificuldade em encontrar graduados nas Licenciaturas em 

Artes e Sociologia. A Lei 9394/9660 estabelece que devam ser admitidos para lecionar 

professores com nível superior em curso de licenciatura plena. Os resultados da pesquisa 

demonstram que nesse colégio os professores atendem os preceitos legais, com exceção dos 

dois que lecionam no Ensino Médio e estão aptos a lecionarem a Educação Infantil e os anos 

iniciais do Ensino Fundamental.  

Tabela 7 - Instituição Formadora da Graduação 

Alternativas Frequência Percentual 
Universidade Federal de Sergipe 13 76.4% 
Universidade Federal de Ouro Preto 1 5.9% 
Universidade e ou Faculdade Particular 3 17.6 % 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi solicitado que explicitasse o nome da instituição formadora. 

Quando indagados sobre onde concluíram o curso de graduação, 82.3% dos 

professores cursaram em universidade pública e 17.6% cursaram em instituição particular. O 

que se pode observar é que o maior número de professores foi graduado pela Universidade 

Federal de Sergipe, seja através do ensino regular ou através do Programa de Qualificação 

Docente61. 

Tabela 8 - Cursos de Pós-graduação 
Alternativas Frequência Percentual 
Especialização nas ciências da educação 7 41.1% 
Não possui especialização 8 47.0% 
Mestrado  - - 

Doutorado - - 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi solicitada a explicitação da Pós-graduação. 
 

Os dados evidenciam que 11.7% possuem Pós - graduação aderente ao curso de 

formação. Observamos também que o colégio não conta com professores Mestres ou 

Doutores. Os professores que não cursaram especialização alegaram que não dispõem de 

                                                
60A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 dispõe em seu art. 87, § 4o que: "Até o fim da Década da 
Educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço" A Década da Educação foi instituída um ano depois da publicação da LDB. (BRASIL, 2002b p. 56). 
61 O Programa de Qualificação Docente (PQD) mantido pela Secretaria de Estado da Educação e com a execução 
teórica - metodológica da Universidade Federal de Sergipe, tinha o objetivo de oferecer aos professores das redes 
estadual e municipal de ensino, cursos de Licenciatura Plena em Pedagogia, Letras Português/Inglês, Educação 
Física Matemática, Química, Física e Ciências Biológicas. O referido programa atendia a seis polos regionais no 
estado, localizados nos municípios de Itabaiana, Lagarto, Propriá, Estância, Nossa Senhora da Glória e Grande 
Aracaju. O curso formou três mil professores. Segundo o pró-reitor de Graduação da UFS, Antônio Ponciano 
Bezerra, o PQD pode ser considerado como uma das políticas mais interessantes na área educacional e inédita na 
história de Sergipe. Informação disponível www.seed.se.gov.br.  

http://www.seed.se.gov.br/
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tempo para os estudos, pois lecionam em duas redes com carga horária exaustiva. Isso 

demonstra que professores com carga horária em dois ou três turnos, sentem dificuldade de 

investir na sua formação acadêmica. Por outro lado, não visualizamos, na rede estadual, 

políticas públicas que estimulem os professores a cursarem a Pós-graduação. Existem ações 

esporádicas. 

Tabela 9 - Títulos dos Cursos de Pós-graduação concluídos, declarados pelos professores do 
Colégio Estadual Sílvio Romero 
Alternativas Frequência Percentual 
Fisiologia do Exercício 1 11.1% 

Educação Ambiental 1 11.1% 

Didática do Ensino Superior 1 11.1% 
Gestão Escolar 6 66.6% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi solicitado aos professores que explicitassem o curso de Pós-graduação. 
 

Dos professores pesquisados que cursaram Pós-graduação, 22.2% se especializaram na 

área de sua formação acadêmica e 77.7% na área das ciências da educação. O curso de Pós- 

graduação em Gestão Escolar foi em decorrência da complementação do curso Progestão62. 

Após o curso, Faculdades e Universidades fizeram acordo com os participantes, para 

aproveitarem a formação continuada e ofereceram disciplinas complementares, transformando 

em curso de Pós-graduação lato sensu. Isso mostra que os professores estão buscando 

qualificação para aprimorar seus saberes a respeito das especificidades escolares. Quanto a 

mestrado, dos 17 pesquisados dois manifestaram interesse em cursar. 

Tabela 10 - Proporção de professores que ingressaram na carreira do magistério por meio de 
concurso público 
Tempo de Experiência Frequência Percentual 
Sim 15 88.2% 
Não 2 11.8% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores se o ingresso na carreira foi por concurso público.  
 

A tabela mostra que 88.2% dos professores ingressaram no serviço público por meio 

de concurso e 11.8% ingressaram através de contratos. De forma geral, os professores 

ingressam no serviço público através de concurso, principalmente após a Constituição de 

                                                

62 O Progestão é um Programa de Capacitação à Distância para Gestor Escolar, gestado pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Educação (CONSED) em parceria com 17 Secretarias de Estado da Educação. A produção e 
realização dos módulos foi de autoria do CONSED com a cooperação e apoio da Fundação Ford, UNED 
(Universidad Nacional de Educacion a Distância e Fundação Roberto Marinho.  
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198863. Em períodos anteriores, os governos contratavam professores através de indicações 

políticas, como ainda ocorre nas funções da equipe diretiva e de professores para aturarem em 

programas específicos de redes municipais de ensino. Esses, com o tempo passavam para o 

quadro de funcionários efetivos, devido a decretos governamentais, sem necessariamente 

submeterem-se a nenhum tipo de avaliação. Por isso, o reduzido número de docentes do 

colégio do quadro efetivo que não realizaram concurso público. 

Tabela 11- Proporção de professores com Experiência de Magistério  

Tempo de Experiência Frequência Percentual 
0 a 05 anos 1 5.9% 
05 a 10 anos 8 47.01% 
10 a 20 anos - - 
20 a 30 anos  8 47,01% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores o tempo de serviço na rede estadual. 
 

Em relação ao tempo de serviço, os dados refletem os critérios para escolha dos 

professores pesquisados, professores com mais tempo de serviço e com menos tempo de 

serviço, do regime efetivo. Os docentes com menos tempo de serviço ingressaram na rede 

Estadual no concurso público realizado em 2003. 

Tabela12 - Experiência de Magistério no Ensino Médio 

Experiência no Ensino Médio Frequência Percentual 
0 a 5 anos 2 11.8% 
5 a 10 anos 13 76.4% 
10 a 20 anos 2 11.8% 
20 a 30 anos - - 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores. Quanto tempo de serviço atua como professor no Ensino Médio. 
 

É de se destacar o número expressivo de professores com saberes experienciais64 no 

Ensino Médio. Mesmo o colégio tendo 9 anos que trabalha com essa modalidade de ensino, 

alguns professores lecionavam em outras unidades de ensino, quer nas redes privadas, ou 

municipais. Os dados mais uma vez refletem a observância dos critérios para escolha dos 

pesquisados.  

 

 

 

                                                
63 O art. 37 da Constituição Federal de 1988 determina que o ingresso no serviço público dar-se-á através de 
concurso público seja através da condição celetista ou do regime efetivo. 
64Conforme Tardif (2010, p. 39), saberes experienciais são saberes que brotam da experiência e são por ela 
validados. Eles incorporam-se às experiências individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de 
saber fazer e de saber ser. Podemos chamar de saberes experiências os saberes práticos.  
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Tabela 13 - Jornada de Trabalho Semanal (em horas aula) no colégio 
Alternativas Frequência Percentual 
Até 20 horas 1 5.9% 
Até 25 horas 16 94.1% 
De 25 a 50 horas - - 
Mais de 50 horas - - 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: Qual a jornada de trabalho no colégio? 

Sobre a jornada de trabalho, 5.9% dos professores declararam possuir carga horária de 

até 20 horas semanais, e 94.1% trabalham entre 18 e 25 horas semanais, devido à redução de 

carga horária prescrita no Estatuto do Magistério65 da rede estadual de ensino. O máximo da 

carga horária na rede estadual é de 25 horas. Por essa razão, não há professores com essa 

frequência de trabalho. 

Tabela 14 - Proporção de professores por vínculo empregatício 

Alternativas Frequência Percentual 
Até 01 vínculo empregatício 6 35.2% 
Dois vínculos empregatícios 9 52.9% 
Mais de dois vínculos empregatícios 2 11.8% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: Quantos vínculos empregatícios eles possuem?  

Como se pode ver, 64.7% dos professores trabalham em mais de uma rede de ensino. 

Isso se justifica pelos baixos salários dos professores, que buscam outros vínculos 

empregatícios para conseguirem manter um melhor padrão de vida e poderem usufruir dos 

bens culturais presentes na sociedade, como também oferecerem melhor educação aos seus 

filhos. Muitos não aceitam o descaso do governo com relação à falta de condições estruturais 

dos colégios públicos e, principalmente, a morosidade em alocar professores.  Segundo a 

equipe diretiva há dois anos, a rede estadual retarda a contratação de professores, 

exemplificando que, no colégio campo de pesquisa, como em outros, professores iniciam as 

aulas no segundo semestre para lecionar uma disciplina que poderia ter iniciado juntamente 

com o período letivo.  

Normalmente, as maiores carências são da área de Matemática e das disciplinas de 

ciências da natureza. Um problema que não atinge somente o estado de Sergipe, a falta de 

professores nessas áreas acontece em todo o país. Para tentar sanar essa situação, o MEC tem 

criado estímulos através de programas governamentais que financiam graduações de 

formação de professores. 

                                                
65 O Estatuto do Magistério da Rede Estadual de Ensino do Estado de Sergipe prevê redução da carga horária 
semanal do professor após 15 anos de tempo de serviço, o professor desfruta da redução de 1/5 e após 20 anos 
redução de 1/4. 
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Tabela 15 - Número de turmas, professores e alunos no colégio 

Alternativas Frequência Percentual 
Nº de Professores Nº de Alunos Professores 

Até 5 turmas  5 250 29.4% 

Entre 5 e 10 turmas 6 600 35.2% 
Entre 10 e 20 turmas 4 800 23.5% 
Entre 20 e 30 turmas 2 1000 11.8% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: Quantas turmas você leciona e qual o número de alunos?  

A tabela mostra professores que lecionam até 1000 alunos. Os professores que 

trabalham disciplinas com um maior número de aulas, tem um menor número de alunos, 

enquanto os que trabalham disciplinas com menor número de aulas, lecionam a um maior 

número de alunos. Afirmam que salas superlotadas dificultam o cumprimento das finalidades 

do Ensino Médio, como também realizar avaliações formativas. Obviamente, o número de 

alunos traduz-se em aumento de tarefas enfrentadas cotidianamente, seja na gestão da classe66 

ou na gestão da matéria67. Categorias divididas por (DOYLE, 1986, SHULMAN, 1987 apud 

TARDIF & LESSARD 2011, p. 134). 

Tabela 16 - Proporção de Profissionais que contribuem com as atividades docentes 

Profissionais que colaboram com atividade docente Frequência Percentual 
Equipe Diretiva 2 11.8% 
Coordenação Pedagógica e Pedagogos 4 23.5% 

Os Professores 2 11.8% 

Todos os Funcionários 2 11.8% 
Não responderam 7 41.1% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: Entre os profissionais que trabalham no colégio, quais os que mais 
contribuem para o bom funcionamento das atividades docentes? 
 

Dos profissionais que trabalham no colégio e contribuem para o funcionamento das 

atividades docentes, 11.8% declararam que se a equipe diretiva mantiver os espaços 

organizados, e exigir dos alunos a sua permanência na sala de aula, já ajuda ao professor; 

23.3% afirmaram receber ajuda da Coordenação Pedagógica e Pedagogos; para 11.8% a ajuda 

maior decorre da conversa com professores trocando experiência; outros 11.8% relacionam 

                                                
66 Para Nault (apud Tardif & Lessard, 2011, p. 134) essa categoria aborda, primeiramente, as tarefas que 
correspondem à organização social da classe, ou seja, a realização de rotinas e o cumprimento de regras que 
asseguram o funcionamento coletivo dos alunos. Por exemplo, o professor define suas expectativas em relação 
aos alunos, bem como o seu papel: indica claramente as medidas que serão tomadas se as regras não forem 
respeitadas, distribuiu os lugares dos alunos, apresenta o programa de trabalho etc. 
67 Essa segunda categoria diz respeito ao ensino e a aprendizagem da matéria. Malo, (1997), Nault, (1994) apud 
Tardif & Lessard (2011, p.134). Ela engloba o planejamento a longo, médio e curto prazos (ano, período, dia) da 
matéria, sua separação em sequencias hierárquicas, as transformações da matéria conforme planejamento e a 
aprendizagem que consideram as preocupações afetivas dos alunos, sua motivação, seu nível, sua 
heterogeneidade etc. Encontram-se aí, também, tarefas como a escola trabalha, a reflexão sobre os principais 
conceitos, a preparação de tarefas adequadas, a consideração dos conhecimentos anteriores dos alunos.  
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aos funcionários e 41.1% preferiram não responder a questão. Alerta-nos a proporção de 

professores que sugere que a escola realize um trabalho conjunto, tentando criar a cultura da 

permanência dos alunos na sala de aula ou em atividades planejadas; outra a opção pelo 

silêncio, contudo em questões posteriores, declararam que aprendem através da conversa com 

colegas. Então, podemos inferir que 52.9% declaram aprender na troca de experiências. Isso 

atenta-nos para a importância dada às experiências docentes. 

Tabela 17 - Gostar da atividade docente 
Alternativas Frequência Percentual 
Sim 17 100% 
Não - - 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: Você gosta da atividade que realiza? Comente.  

A unanimidade dos professores pesquisados declarou gostar da atividade que realiza. 

Nos comentários, escreveram: “o ato de ensinar é prazeroso porque você percebe o 

crescimento do aluno,” “é troca de experiências, se aprende e se ensina”, “ter oportunidade de 

dividir conhecimentos”, “é através da educação que posso contribuir para transformar a 

sociedade,” “estimulante o contato com adolescentes”, “ter a sensação de está ajudando no 

processo de formação humana”. Nesses relatos, constatamos a preocupação dos docentes, não 

só com a formação cognitiva dos alunos, como também com a formação humana. A 

percepção de que a escola ajuda transformar a sociedade apresenta indícios da visão dos 

pensadores da tendência pedagógica progressista libertadora. Coadunamos com o pensamento 

dos professores em defender uma escola humanizada que assegure a aprendizagem. Propiciar 

uma formação centrada no estudante em seu crescimento biopsicossocial, e acreditar no 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Tabela 18 - Motivos da Escolha do Magistério 
Alternativas Frequência Percentual 
Vocação/ interesse pela profissão 5 29.4% 
Observação de antigos professores  4 23.5% 
Oportunidade de Trabalho  5 29.4% 
Escolha da Formação 2 11.7% 

Não responderam 1 5.9% 
Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
Notas: Foi perguntado aos professores: O que estimulou a ser professor?  

Com relação aos motivos que os estimularam se constituir professores, as afirmações 

nos remetem a reflexões de que as escolhas profissionais são decorrentes das histórias de vida 

e condições sociais nas quais estamos inseridas, das relações que estabelecemos, do projeto de 

vida que definimos. A profissão docente é a categoria profissional que mais se aproxima dos 

horizontes das classes menos favorecidas economicamente. Devido ao tratamento dado pelas 
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políticas públicas a esses profissionais é reduzido o percentual de professores que exercem a 

profissão por interesse. O magistério é escolhido como segunda ou terceira opção.  

Para atrair professores, a UNESCO manifesta preocupações em tornar a docência uma 

atividade atraente, afirma que se a carreira não passar por profundas modificações, haverá 

riscos de queda da qualidade das escolas. No livro OCDE (2006, p. 8-9) apresenta as 

Principais Preocupações que os países devem enfrentar sobre o futuro da profissão:  

 Preocupação em relação à atratividade da docência enquanto carreira; 

 Preocupação em relação ao desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 
dos professores;  Preocupação em relação ao recrutamento, seleção e contratação de 
professores;  Preocupação com relação à retenção dos professores eficazes nas escolas; 

Essas preocupações mostram que as questões qualitativas e quantitativas de 

professores estão interligadas. Os sistemas escolares enfrentam escassez de professores, 

principalmente nas disciplinas das ciências da natureza e suas tecnologias. Existe saída dos 

professores da profissão por dois motivos: a aposentadoria e a migração para outras 

profissões. No Brasil, o governo tem estimulado cursos de formação de professores com a 

expectativa de aumentar a oferta, porém se concomitante não houver políticas de atratividade 

da profissão que englobem condições estruturais de trabalho, corre-se o risco de sofrer ainda 

mais com a escassez. Sem contar que os relatos negativos que circulam nos meios de 

comunicação contribuem para os estudantes escolherem outras profissões. Por outro lado, é 

animador perceber que, mesmo assumindo a docência por situações adversas, como mostrado 

na tabela anterior, todos afirmam gostar do que fazem.   

5.2 COLETA DE DADOS E ROTEIRO DE ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS ORAIS 

Os dados colhidos nas declarações dos docentes foram contidos a uma ponderação e, 

em seguida, foram colocados em categorias de análise para desvelar o processo de 

interpretação, considerando a pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, sendo as questões 

acessíveis. Brandão (2002, p. 39) orienta ancorar-se em categorias para análise e interpretação 

dos dados. Segundo o autor, categorias bem definidas asseguram a consistência dos dados e 

permitem estabelecer coerências entre as questões através da articulação das informações.   

Elaboramos dois blocos temáticos chamados de Sentidos de Ensinar e Saberes 

Pedagógicos. No primeiro, os eixos organizadores são os seguintes: Saberes do Ensino, A 

Sala de Aula, Formação de Professores, Planejamento. No segundo eixo comportam: 

Currículo no Ensino Médio, Metodologias, A Aprendizagem dos Alunos e A Avaliação. 
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Entendemos que os eixos acima elencados são os elementos constitutivos dos saberes 

docentes que permeiam o dia a dia do professor. Então, o nosso objetivo é dialogar com a 

prática dos sujeitos que fazem o processo de ensino-aprendizagem à luz da interpretação dos 

documentos oficiais e do sistema nacional de avaliação realizada no Capítulo 1, como 

também dos conhecimentos difundidos pelos pensadores do Capítulo 2 deste trabalho e das 

aprendizagens decorrentes da literatura pedagógica realizada na nossa trajetória enquanto 

discente e docente sobre cada eixo temático eleito, organizados em categorias intimamente 

relacionadas com o processo de ensino.  

     Dessa forma, procedeu-se uma análise das informações contidas nas falas dos 

docentes, buscando, nas declarações registradas, o núcleo de respostas que se cruzavam com o 

objetivo principal da pesquisa. É importante lembrar que as exposições dos docentes foram 

utilizadas exatamente como transcritas, ou seja, preservando os relatos sem nenhuma 

mudança ou adequação. Outro ponto a observar é que as afirmações de natureza subjetiva 

estão sempre imersas em reações que devem ser levadas em conta: o estado emocional do 

enquetado, suas opiniões, suas atitudes e seus valores, que devem ser confrontados ou 

complementados com comportamentos passados e expressões não verbais, igualmente.  

Para melhor explicitar a organização desta pesquisa, neste capítulo destinado ao 

resultado da análise empírica, buscou-se, com a aplicação do questionário oral, responder a 

questão central e os demais objetivos propostos no trabalho, sendo eles:  

 Questão Central: Será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos 

professores, a partir dos saberes da experiência de forma consciente ou inconsciente? 

 Objetivo Geral: Pesquisar e analisar as concepções que permeiam as práticas de 

ensino e os saberes dos professores que atuam no Ensino Médio. 

 Objetivos Específicos:  

 Desvelar se as práticas pedagógicas dos professores no Ensino Médio estão ancoradas 

em teorias; 

 Identificar se os professores articulam saberes pedagógicos, saberes específicos e 

saberes da experiência;. 

 Verificar se as finalidades do currículo oficial do ensino médio no que se refere ao 

ensino, aprendizagem e avaliação estão alinhadas com a prática docente. 
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Utilizando-se da categorização organizada por Silva (2011)68 subsidiamos a nossa análise 

dos resultados. Assim, para organizar a discussão, as questões geraram oito subcategorias, 

mas para facilitar a interpretação dos resultados, foram agrupados em dois grandes blocos, 

como mencionado anteriormente, sendo eles chamados de Categoria de Análise 1 e 

subcategorias; e Categoria de Análise 2 e subcategorias. 

Figura 5- Um esquema ilustrativo das Categorias de Análise: Sentido de Ensinar e 
Saberes Pedagógico  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

 

Então, como apresentado acima, faz parte do primeiro bloco temático (Saberes do 

Ensino, Formação dos Professores, Planejamento e A Sala de Aula) por representar o 

SENTIDO DE ENSINAR, o significado dos  saberes, da habilidade, da mobilização e da 

prática pedagógica. Portanto, buscando responder o primeiro objetivo específico do trabalho e 

a primeira questão norteadora e, por outro lado, desvelando as ideias e pensamento do docente 

num contexto de plano imaterial. 

                                                
68 Silva (2011), em artigo Os significados do vestibular: análise sócio-histórica e pesquisa junto a 
alunos de um pré-vestibular popular. In Juventude Popular e Universidade: acesso e permanência. 
UFS (2011) apresenta um modelo de categorização das respostas dos questionários que adaptamos 
para nossas análises das respostas.  

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

 

5.3 Sentido de Ensinar 5.4 Saberes Pedagógicos 

5.3.1 Saberes do Ensino 5.4.1 Currículo no 
Ensino Médio 

  
5.3.2 Formação dos 
Professores 

 5.4.2 Metodologias 

5.3.3 Planejamento 

5.3.4 A Sala de Aula 

 

5.4.3 A Aprendizagem 

 5.4.4 A Avaliação 
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5.3 O SENTIDO DE ENSINAR 

Figura 6 - Um esquema ilustrativo das Categorias de Análise: Sentido de Ensinar  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

 

O eixo Sentido de Ensinar está balizado nos resultados da primeira e segunda questão 

norteadora desta pesquisa. Será que existe uma teoria do conhecimento construída pelos 

professores a partir dos saberes da experiência de forma consciente ou inconsciente? O 

professor do Ensino Médio articula os saberes das áreas específicas, saberes pedagógicos e 

saberes da experiência para inovar suas práticas?  

Parte-se do entendimento que na prática docente elas encontram-se imbricadas, 

inclusive os do segundo eixo. Assim, apresentaremos as concepções que permeiam as práticas 

de ensino e os saberes dos professores que atuam no Ensino Médio. Para tanto, propusemos, 

neste eixo, vinte e duas questões norteadoras no questionário oral que abrange as 

subcategorias Saberes do Ensino, Formação dos Professores, Planejamento e a Sala de Aula. 

Nessa parte, analisamos as deferências atribuídas pelos professores a esses fatores 

considerados importantes para uma prática de ensino eficaz, pois partimos do pressuposto de 

que essa eficácia depende dos múltiplos fatores relacionados chamados por Gauthier (1998), 

Tardif (2011), Pimenta (2009) de saberes docentes. 

5.3.1 Saberes do Ensino 

Neste eixo pudemos ver as diferentes percepções dos docentes sobre os saberes do 

ensino. As contribuições dos pesquisados oferecem elementos para reflexão e, por outro lado, 

demonstram que as diferentes concepções mais ou menos conscientes, impactam na prática 

pedagógica. Para tanto, perguntou-se inicialmente o que é ensinar. Na busca de uma melhor 

explicitação, as tabelas a seguir apresentam as principais respostas dos protagonistas desta 

pesquisa. 

 

5.3 Sentido de  

Ensinar 

 

5.3.2 Formação dos Professores 

5.3.3 Planejamento 

5.3.4 A Sala de Aula 

 

c 5.3.1 Saberes do Ensino 
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Tabela 19(extrato) - Para você o que é ensinar? 
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de ensinar como uma aprendizagem contínua. 6 35.2% 
2. Remete a ideia de transmitir conhecimentos somente na vida acadêmica.  3 17.6% 

3. Remete a ideia de troca de conhecimentos de busca, de pesquisa, experiências 
voltadas à vida acadêmica e vida fora da escola.  

3 17.6% 

4. Remete a ideia de uma troca mútua de experiência entre professor e aluno, 
preparando-os para o desafio da concorrência mundial. 

3 17.6% 

5. Remete a ideia da pedagogia do amor, doação, afeto, de compartilhar o saber 
do ponto de vista da afetividade. 

2 11.7% 

 

Tabela 20(extrato) - Respostas dos professores do Ensino Médio consideradas mais 
importantes sobre a pergunta da tabela 19 
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de ensinar como uma aprendizagem contínua.  
    “Ensinar é um eterno aprender. Cada ano vai se renovando as turmas são 
diferentes, então eu tenho que renovar meus saberes”. 
 

6 35.3% 

2. Remete a ideia de transmitir conhecimentos, somente voltada para a vida 
acadêmica. 

3 17.6% 

    “Ensinar é estimular o aluno a procurar. Agente transmite, mas ele é tem que 
correr atrás dos conhecimentos”. 
 

  

3. Remete a ideia de troca de conhecimentos, de busca, de pesquisa, 
experiências voltadas à vida acadêmica e vida fora da escola. 
    “Ensinar é passar o conhecimento que agente tem de informações para o aluno 
aumentar seu conhecimento, exemplos de vida se preocupar com o lado humano não 
só conhecimentos”. 
 

3 17.6% 

4. Remete a ideia de uma troca mútua de experiência entre professor e aluno, 
preparando-os para o desafio da concorrência mundial.  
     “Ensinar considero, sobretudo, um gesto de desenvolvimento das competências 
humanas levar o sujeito a desenvolver suas habilidades intelectivas, físicas e a partir 
daí cada um desenvolve sua própria existência e saber o quanto isso pode sair do 
plano individual para o coletivo e construir uma situação humana mais ajustada para 
todos”. 
 

3 17.6% 

5. Remete a ideia da pedagogia do amor, doação, afeto, de compartilhar o 
saber do ponto de vista da afetividade. 
    “Ensinar para mim é amar, se não fosse amor ficaria em casa. Se doar ao outro, 
passar experiência”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Observa-se, nos posicionamentos apresentados pelos interlocutores da pesquisa, 

concepções de educação que categorizamos em cinco grupos: no primeiro, os professores 

conscientes de que o ato de ensinar incorre na necessidade de continuar investindo na 

formação continuada para atender as mudanças decorrentes da sociedade, dos currículos, das 

teorias pedagógicas e das necessidades educativas dos alunos; no segundo grupo, percebe-se o 
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comprometimento com a aquisição do conhecimento científico acumulado ao longo da 

história da humanidade, classificamos como positivistas69, tendo em vista o foco dado ao 

domínio da ciência; o grupo três preocupa-se com a transmissão do conhecimento acadêmico, 

mas apresenta indícios da contextualização no sentido de aproximar o conhecimento da 

realidade do aluno, trazendo significados aos conteúdos trabalhados; para o grupo quatro, o 

ensino ultrapassa a esfera da transmissão de conhecimentos, abarca finalidades mais amplas 

da formação humana, considera os estudantes como seres dotados de potencialidades 

humanas intelectivas e sociais que precisam ser desenvolvidas, com vistas a uma atuação, na 

realidade cultural, econômica e política, não na perspectiva apenas de compartilhar o 

conhecimento e experiência, mas sim, desenvolvendo competências, e autonomia para atuar 

localmente e globalmente; no grupo cinco, observou-se a influência da Pedagogia do Amor. 

Sabe-se que a função social da escola engloba a formação de uma sociedade com princípios 

éticos, humanos e sociais, porém o foco central é difundir conhecimentos, tornar os conteúdos 

ensináveis, exercitáveis, de mais fácil compreensão, formar cidadãos esclarecidos com vistas 

a transpor o conhecimento a situações de vida e não assumir as funções da família no sentido 

de provê-los de amor. Não defendemos nesta pesquisa, professores áridos, desprovidos de 

carinho, mas com os compromissos levantados pelo grupo quatro, de mediar, facilitar70 o 

processo educativo antenados com o contexto social, político econômico e cultural.  

Na perspectiva da formação humana Charlot (2005, p.90), afirma ser o professor um 

“agente social” que, simultaneamente, apresenta fragilidade, efeito da própria situação de 

ensino. O professor, através de sua função cultural exerce a sua função social, ao mesmo 

tempo em que contribui para a reprodução social, transmite saberes, instrui, educa, forma.  

Com relação aos saberes, as habilidades e as atitudes mobilizadas na sua prática 

pedagógica, perguntou-se: 

 

 

                                                
69 Os positivistas são influenciados pelo pensamento de Augusto Conte (1798- 1857), que acreditava ser possível 
reorganizar o conhecimento humano a partir dos critérios utilizados nas ciências exatas e biológicas.  Na escola 
enfatizava a importância da disciplina, da obediência e hierarquia, como primordial para o desenvolvimento dos 
indivíduos e consequentemente da sociedade. 
70 Professores mediadores, notamos os pressupostos balizadores dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio presentes nas falas dos professores que por meio da concepção sociointeracionista de Vygotsky 
defende o professor como mídia, no sentido de mediar o conhecimento dos alunos. Já “facilitador da 
aprendizagem” segue os ensinamentos de Carl Rogers (1985) que postula que o principal papel do professor não 
é ensinar, mas ajudar o aluno a aprende. Para alguns estudiosos essa deferência relativiza o papel do professor no 
processo de ensino. Recentemente com as mudanças no ensino decorrentes da utilização das tecnologias digitais 
da informação e comunicação o professor tem assumido o papel de facilitador do conteúdo organizador de 
situações didáticas, assessor do estudante durante o processo de aprendizagem.  
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Tabela 21(extrato) - Quais os saberes, as habilidades e as atitudes mobilizados na sua prática 
pedagógica? 
Categorias Fr. % 
1.Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a partir dos saberes 
da disciplina e da  realidade dos alunos. 

7 41.2% 

2. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a partir dos saberes 
específicos da disciplina, do currículo escolar, da ciência da educação, das 
inovações tecnológicas, o âmbito local e global. 

3 17.6 % 

3. Orientação da prática pedagógica voltada para o ato de planejar a partir do 
conhecimento da disciplina e dos valores humanos. 

3 17.6% 

4. Orientação voltada para o ato de planejar os saberes a partir a serem apreendidos 
pelos alunos. 

2 11.7% 

5. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a dos interesses dos 
alunos. 

2 11.7% 

 

Tabela 22(extrato) - Respostas dos professores do Ensino Médio consideradas mais 
importantes sobre a pergunta escrita na tabela anterior 
Categorias Fr. % 
1. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a partir dos 
saberes da disciplina e da realidade dos alunos. 
    “Procuro contextualizar e colocar o aluno dentro da realidade e saber aplicar o 
conteúdo aprendido, então temos que pegar os saberes e fazer com que o aluno se 
insira dentro do contexto, para isso utilizo as TICs, documentos de época”.  
 

7 41.2% 

2. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a partir dos 
saberes específicos da disciplina, do currículo escolar, da ciência da 
educação, das inovações tecnológicas, o âmbito local e global. 
   “Primeiro o conteúdo da disciplina que leciono, mas sei que ensinar é muito mais 
amplo que saber o conteúdo da disciplina precisa ter um saber geral, global, saber 
tecnologia até sair um pouco de sua área. Hoje você tem que ter uma formação 
geral, uma visão global, tendo em vista a dinâmica da globalização, vemos isso 
claramente. Ensinar é muito mais amplo que dominar conteúdos específicos”. 

3 17.6%  

3. Orientação da prática pedagógica voltada para o ato de planejar a partir do 
conhecimento da disciplina e dos valores humanos. 
   “Saberes científicos e trabalho muito com valores do ser humanos, eles não 
podem perder a humanidade”.  
 

3 17.6% 

4. Orientação voltada para o ato de planejar os saberes a partir apreendidos 
pelos alunos. 
   “Professor que puxa do aluno raciocínio e não copiar. Minha dificuldade hoje é 
que vejo que a educação não provoca interesse no aluno na pesquisa. Em termos de 
notas tem caído bastante. Os alunos que vão fazer vestibular, na minha visão eles 
precisavam estar nervosos, buscando conhecimentos. No entanto ficam parados, 
não buscam, não pesquisam e isso tem me incomodado”. 
 

2 11.7% 

5. Orientação da prática pedagógica voltada ao ato de planejar a dos 
interesses dos alunos. 
    “Tudo voltado para a vida do aluno. A habilidade de utilizar o conteúdo no dia a 
dia”.  

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Na tradição pedagógica costumam-se considerar de suma importância os 

conhecimentos que o professor dispõe referente à matéria que ensina. Para esses os alunos 

sentem-se mais seguros, pois uma exposição feita com muita propriedade, responde às 

expectativas dos alunos, o professor consegue admiração e atenção criando uma atmosfera 

agradável na sala de aula. No entanto, a escola assume também funções sociais e isso incorre 

na atenção a outros fatores que compõem a formação dos alunos. Assim, os professores 

necessitam dispender atenção aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, aos mais 

agitados e aos menos atentos. Portanto, apesar de ainda os professores conceberem que para 

ensinar basta mobilizar saberes disciplinares, a maioria sabe que ensinar exige um amálgama 

de saberes sociais, como citamos no Capítulo 2 deste trabalho, um saber plural formado de um 

conjunto de saberes oriundos da formação profissional de saberes disciplinares, curriculares e 

experienciais.  

Fazendo analogia com a pergunta anterior constatam-se similaridades nas maneiras de 

conceber o ato de ensinar e os saberes mobilizados na prática pedagógica.  Os professores que 

possuem um constructo teórico mais elaborado estão afinados com o pensamento de Gauthier 

(1998), Tardif (2011) e Pimenta (2007) ao compreenderem que ensinar envolve a mobilização 

de múltiplos conhecimentos; outros ainda supervalorizam o conhecimento científico, mas já 

atrelam à formação humana; outros defendem a memorização, a transmissão do conhecimento 

livresco com o propósito dos alunos reproduzirem. Percebe-se que um grupo não evidencia 

um ensino com foco nos programas curriculares, deixa-nos a impressão de que não trabalha 

com propósitos definidos do tipo de aluno que se propõe a formar, age de forma inconsciente.  

Dando continuidade às análises sobre os saberes docentes, foi questionado quais 

saberes são considerados relevantes para a prática pedagógica, conforme tabela a seguir: 

Tabela 23(extrato) - Em sua opinião quais são os saberes mais relevantes na prática docente, 
os saberes específicos da disciplina, os saberes pedagógicos, saberes da experiência e saberes 
da ação pedagógica? Justifique 
Categorias Fr. % 
1. Orientação da prática docente a partir dos saberes específicos da disciplina, do 
currículo escolar, da ciência da educação, das inovações tecnológicas, o âmbito 
local e global. 

6 35.2 % 

2. Orientação da prática docente a partir do saberes da experiência, construídos 
com o tempo. 

6 35.2% 

3. Orientação da prática docente a partir do saberes da disciplina. 2 11.7% 
4.Orientação da prática docente a partir dos saberes da ciência da educação. 2 11.7% 
5. Orientação da prática docente a partir dos saberes construídos nas experiências 
de vida. 

1 5.9.7% 
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Tabela 24(extrato) - Respostas consideradas mais relevantes dos professores do Ensino Médio 
a respeito da pergunta da tabela 23 
Categorias Fr. % 
1. Orientação da prática docente a partir dos saberes específicos da 
disciplina, do currículo escolar, da ciência da educação, das inovações 
tecnológicas, o âmbito local e global. 
     “A conjuntura de todos esses saberes é importante se o fato de desassociá-los 
compromete o processo ensino-aprendizagem”. 
     “A gente vê quando o estagiário chega à sala de aula, falta o saber da 
experiência e até o saber específico. Você não pode separar uma coisa da outra. Se 
você souber o conteúdo, mas não dominar os saber pedagógico, de como passar o 
conteúdo não adianta nada. O conteúdo pode ser o mais difícil, a depender da forma 
como o professor lida, torna mais fácil. Os alunos sentem-se seguros quando o 
professor tem experiência, tem um saber, os alunos reconhecem e valorizam. No 
início, eles acham química chata; a depender da forma como se trabalha eles 
gostam, torna fácil a compreensão”.   
 

 6 35.2 % 

2. Orientação da prática docente a partir do saberes da experiência, 
construídos com o tempo. 
    “Os saberes da experiência são fundamentais na prática pedagógica, quando 
começamos, não sabemos nada, com o tempo aprendemos”. 
 

6 35.2% 

3. Orientação da prática docente a partir do saberes da disciplina. 
    “Agente precisa ter um pouco de conhecimento de tudo, nós só sabemos a nossa 
disciplina específica”. 
 

2 11.7% 

4.Orientação da prática docente a partir dos saberes da ciência da educação. 
   “Você pode transformar um conteúdo considerado de difícil compreensão em 
algo fácil, a abordagem pedagógica faz a diferença”.  
 

2 11.7% 

5. Orientação da prática docente a partir dos saberes construídos nas 
experiências de vida. 
     “Eu acho importante trazer as experiências de vida para a sala de aula”. 
 

1 5.9.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

As falas dos professores revelam uma equidade entre a necessidade de mobilizar um 

conjunto de saberes, e a importância dos experienciais construídos no tempo. Isso nos remete 

ao grupo de professores que, nas questões anteriores, evidenciou a importância da formação 

em serviço, a partir das experiências de sala de aula, como também o reconhecimento de que 

a atividade docente mobiliza saberes decorrentes das disciplinas, da tradição pedagógica, da 

experiência, dos currículos, das ciências da educação e da ação pedagógica. (GAUTHIER et 

al  (1998). Esse autor defende a publicização do saber experiencial dos professores.  

 Já para Tardif (2010, p.44), os saberes são oriundos da formação profissional, das 

aprendizagens elaboradas socialmente, dos saberes disciplinares, curriculares e experienciais, 

nenhum saber é, por si só formador.  O saber disciplinar não é mais suficiente, é preciso saber 
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ensinar, essa atividade de transmissão que confere valor. O pensador chama a atenção para as 

mudanças na natureza nos procedimentos de transmissão dos saberes.  

Desse modo, percebe-se a ênfase dada pelo autor ao saber experiencial brotado da 

experiência e por ela validado, tendo em vista ser um saber não explicitado pela comunidade 

científica, mas que se integra à prática docente e forma um conjunto de representações que 

norteiam o dia a dia da sala de aula. Eles incorporam-se às experiências individual e coletiva, 

sob a forma de habitus e de habilidades, de saber fazer e de saber ser. Podemos chamar de 

saberes experienciais os saberes práticos.  

Pimenta (2007, p. 20-24) agrupa os saberes da docência em três tipos: a experiência, o 

conhecimento e os saberes pedagógicos. Confere, como os demais autores citados, 

importância aos saberes experienciais, porém acrescenta o olhar para o processo de formação 

enquanto discente. Sugere, com base em sua experiência enquanto formadora de professores, 

que os cursos de Licenciatura iniciem as aulas de Didática a partir de reflexões das 

representações que os professores tiveram no processo de formação desde a Educação Básica 

ao Ensino Superior.   

Freire (2010, p. 90), também ressalta a importância da experiência discente na 

formação do docente e destaca que, vivendo criticamente a liberdade de aluno ou de aluna 

que, em grande parte, me preparo para assumir ou reconstruir o exercício da autoridade de 

professor. 

Quando os professores participantes desta pesquisa atribuem ênfase à contribuição do 

saber da experiência na prática pedagógica, isso nos remete a Schön (1992), ao evidenciar a 

importância da reflexão antes da ação, durante a ação e para a ação. Portanto, faz-se 

necessário parar para pensar, escutar, prestar atenção nos detalhes, para ir incorporando, no 

seu cabedal, a experiência, não como tempo em uma atividade, mas essa atividade deve ser 

revestida de momentos de reflexão para analisar o que se faz, como se faz, o que poderia ser 

feito, refazer, retroceder. Talvez por esse motivo, Gauthier et al (1998) diz necessitar de uma 

racionalidade para ser exposto como um conhecimento que sirva de base a outros professores.  

Os saberes da experiência, citados pelos professores desta pesquisa, são construídos e 

validados por eles a partir de experiências anteriores. Entretanto, mesmo não sistematizados, 

corroboram para ações assertivas no processo educacional.  Concordamos com Gauthier 

(1998), Tardif (2010) e Pimenta (2007) ao postularem que esses saberes necessitam ser 

legitimados e transformados em conhecimentos para outros professores. Isso evitaria, como 

cita um dos nossos interlocutores, de iniciar trilhando por caminhos totalmente equivocados.  
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Tabela 25(extrato) - Como são construídos os saberes da ação pedagógica? 
Categorias Fr. % 
1. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum a 
partir das leituras de formação geral, específica, das ciências da educação e 
experiências. 

7 41.2 % 

2. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum a 
partir do planejamento.  

4 23.5.% 

3. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum a 
partir das experiências do dia a dia.  

2 11.7% 

4. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum a 
partir da ciência da educação. 

2 11.7% 

5. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento continuum a 
partir dos exemplos de vida. 

2 11.7% 

 
Tabela 26(extrato) - Respostas dos pesquisados do Ensino Médio, sobre como constroem os 
saberes da ação pedagógica 
Categorias Fr. % 
1. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento 
continuum a partir das leituras de formação geral, específica, das ciências da 
educação e experiências. 
      “A construção desses saberes se dá para verificar como é que nós temos os 
conhecimentos praticamente fabricados e como podemos dinamizar levar para a sala 
de aula. O aluno tem que ser disciplinado, nós perdemos muito a percepção do que é 
ser aluno. O discípulo não é para repetir o que o mestre faz na sala de aula, mas para 
aperfeiçoar. Leio livros, revistas e agora comecei a utilizar as mídias, as experiências 
dos longos anos na sala de aula”. 
 

 7 41.2 % 

2. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento 
continuum a partir do planejamento.  
     “Tem que ter planejamento com antecedência, trazer material para experimentos, 
mapa conceitual, esquemas, livros para os alunos.”  
     “Deve-se pesquisar para ter opções, faço uma lista de possibilidades para trabalhar 
um conteúdo. Não sigo numa visão única. Este ano realizei trabalhos ligados à 
informática, meio ambiente e a constituição. Ano passado enfrentei problemas com 
celulares, desinteresse dos alunos”. 
 

4 23.5% 

3. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento 
continuum a partir das experiências do dia a dia. 
     “Os saberes são construídos a cada ano. São coisas que levam anos e a 
experiência ajuda muito, o aprendizado no dia a dia”. 
 

3 11.7% 

4. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento 
continuum a partir da ciência da educação.  
     “Era bom que viesse tudo prontinho, mas não é assim, na pratica mesmo com 
erros e acertos você cria. Não dá para esquecer pensadores como Vygotsky, teorias 
ligadas ao ensino de língua estrangeira”. 
 

2 11.7% 

5. Construção dos saberes da ação pedagógica como desenvolvimento 
continuum a partir dos exemplos de vida. 
     “Busco na convivência do dia a dia passar um bom exemplo que muitas vezes os 
alunos não tem em casa e adquiriram em sala de aula. Experiência para mim é tudo 
em sala de aula. Ninguém pode ensinar se não tiver experiência, pode até começar”. 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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A partir da questão suscitada traz-se à tona o saber da ação pedagógica, considerado 

por Gauthier et al (1998, p.33) de saber experiencial dos professores, no momento em que se 

torna público e que é testado através de pesquisas realizadas na salas de aula. Então, o autor 

indica que esse saber está sendo construído na jurisprudência particular de cada professor, 

através das interpretações da experiência cotidiana ancoradas em leituras realizadas, quer 

relacionada a saberes da ciência da educação, a disciplinares ou de formação geral. São eles 

que mais influenciam as práticas, por isso os autores defendem que precisam ser divulgados.  

Considerando os relatos aqui apresentados, um grupo de professores apresenta 

consciência de acompanharem as transformações que a sociedade está vivendo, por isso 

recorrem a leituras de todas as áreas, num sentido de se instrumentalizarem para responder a 

demanda complexa da realidade escolar. Para isso, além de leituras, pesquisam possibilidades 

de aulas, provenientes de experiências de docentes. O segundo grupo concentra-se nos saberes 

construídos no dia a dia, não apresentam indícios de reflexão. O terceiro grupo reconhece a 

importância dos saberes das ciências da educação, se bem que passam a impressão de uma 

visão reducionista da interferência desse saber na prática efetiva da ação pedagógica, aparenta 

mais como necessidade. Por fim, o último grupo leva-nos a inferir que se distanciam das 

teorias educacionais contributivas para uma prática pedagógica eficiente e eficaz.  Talvez isso 

se deva a interpretações equivocadas de preparar o aluno para a vida ao informarem que 

constroem os saberes da ação pedagógica trazendo exemplos de vida para a escola, justificam 

que os pais muitas vezes não passam bons exemplos. O slogan “agora o Ensino Médio é para 

a vida”, acaba canalizando a vida ao contexto do trabalho e cidadania, com intenção de 

superar a dualidade de formação geral e formação específica, no sentido de que, ao concluir a 

Educação Básica, o aluno possa aprender continuamente ao se reportar ao prosseguimento de 

estudos em níveis superiores e ou dota-os de condições para adentrar o mercado de trabalho. 

 Defendemos o preparo do aluno para a vida no sentido de oferecer-lhes múltiplas 

possibilidades de desenvolvimento das suas potencialidades, conseguir incorporar um saber 

que conduza a uma saber fazer, a um saber ser e um saber conviver, pautados nos princípios 

de respeito e de igualdade de direitos.  Será que não seria a oportunidade dos coordenadores 

trabalharem com os pais essas questões e possibilitar aos docentes exercitarem a função 

precípua de sua atividade?  

Compartilhamos do pensamento de que o educador precisa ter bem claro que a 

educação é um processo que se desenvolve de forma dinâmica no tempo e no espaço, de 

modo a proporcionar aos educandos o desenvolvimento das diversas potencialidades, isso 

requer constante reconstrução dos saberes. 
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Tabela 27(extrato) - Você desenvolve reflexão acerca de sua prática docente? Em que 
sentido?  
Categorias Fr. % 
1. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no sentido de 
transformação aperfeiçoamento.  

7 41.2 % 

2. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no sentido de 
preparar para avaliações internas e externas. 

4 23.5% 

3. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no sentido de 
solicitar do aluno avaliação.  

2 11.7% 

4. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no sentido de 
atender às necessidades de aprendizagem do aluno. 

2 11.7% 

5. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no sentido de 
oferecer exemplos de vida. 

2 11.7% 

 

Tabela 28(extrato) - Respostas que parece mais pertinente dos professores do Ensino Médio 
relativa à pergunta da tabela 27  
Categorias Fr. % 
1. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no 
sentido de transformação aperfeiçoamento.  
     “Constantemente é a maneira de você ver o que pode melhorar. Essa atitude 
reflexiva é que o faz estar aperfeiçoando é o que transforma a prática docente. É 
refletindo que a gente pensa o que errou, sobre o que eu posso melhorar”. 
 

7 41.2%  

2. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no 
sentido de preparar para avaliações internas e externas. 
    “As avaliações nos trazem isso, de acordo com os resultados, agente confronta os 
resultados das turmas e fica se perguntando como pode melhorar. Todo professor 
quando passa o conteúdo ele quer acender uma luz no aluno. A ideia é essa, mas nem 
sempre agente consegue”.  
 

4 23.5% 

3. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no 
sentido de solicitar do aluno avaliação.  
    “Eu sou autocrítico tanto que elaboro questionário para os alunos avaliarem a 
minha prática”.  
 

2 11.7% 

4. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no 
sentido de atender às necessidades de aprendizagem do aluno.  
    “Depois de uma aula agente pensa, produzir alguma mudança no aluno, se houve 
aprendizagem”. 
 

2 11.7% 

5. Desempenho do professor voltado para a prática docente reflexiva no 
sentido de oferecer exemplos de vida. 
    “Sim, sempre que dou exemplo de pessoas que influíram em minha vida”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Paulo Freire (1996) chama a atenção dos educadores para o compromisso com as 

classes populares, a necessidade de uma educação libertadora, transformadora, proclamou a 

necessidade da reflexão crítica sobre a relação Teoria/Prática. John Dewey (1933) considera 

essencial o professor refletir sobre a prática, argumenta que o professor, em lugar de 
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apresentar conceitos elaborados, deve levar o aluno a construir seus próprios conceitos e 

depois confrontar com os conhecimentos sistematizados, rejeita a ideia de leis fixas e 

imutáveis, incentiva a problematização, a busca da experimentação e a investigação. Defende 

a utilização dos métodos e atitudes experimentais das ciências naturais para os problemas 

sociais. A Escola deve fomentar um currículo criativo que leve o aluno a pensar, para elaborar 

suas próprias certezas, os próprios conhecimentos as próprias regras morais. O ponto central 

do pragmatismo ou instrumentalismo é uma educação integral, preocupada com o crescimento 

físico, emocional e intelectual dos alunos. 

Outros pensadores valorizam o professor reflexivo (SCHÖN, 1990, ZEICHNER, 

1996). Partem do pressuposto de que os professores constroem saberes a partir do momento 

em que associam tarefas aos conteúdos ensinados, unindo a teoria com a prática. Para isso, o 

sujeito deve ser capaz de distanciar-se do objeto, para observar as essências e assim refletir na 

ação e sobre a ação pedagógica, sob os auspícios das teorias e das práticas. Percebe-se que 

essas reflexões constroem o saber da experiência, escrito por Zeichner, (1993, p. 21) ao dizer 

que o ensino reflexivo coloca o saber tácito do professor disposto a exame e a críticas, 

objetivando melhorar. Também considera pertinente transmitir esses saberes para os 

professores mais inexperientes para que eles possam dominar aspectos sutis e complicados do 

ensino. 

Ainda nesse sentido, o artigo “Professores Construcionistas: a formação em serviço” 

Freire & Prado (1995, p. 229) reportam-se ao ciclo descrição-execução-reflexão-depuração 

como característico do professor reflexivo no próprio lócus escolar e discorrem sobre a 

contribuição dessa formação para a transformação da prática pedagógica. 

 Como vimos, encontramos esses pressupostos nas falas dos docentes apresentados 

anteriormente. Para eles, a atitude reflexiva é que o faz aperfeiçoar é o que transforma a 

prática docente. Observa-se o esforço do docente em pensar sobre o ensino, consideram-se 

passíveis de erros, criando novas possibilidades, se autoformando. Então, existe o consenso de 

que todos devem refletir para melhorar a prática docente, uns num sentido amplo, com 

intencionalidade recorrendo a alternativas metodológicas, outros focados na dimensão técnica 

e os do grupo cinco na formação para a vida.  

Se essa dimensão reflexiva alcançasse os gestores do colégio, no sentido de organizar 

formação continuada aos professores como apresentado por nossa experiência no início deste 

trabalho, poderíamos minimizar problemas, e talvez chegar com maior rapidez a tão almejada 

qualidade do Ensino Médio.  
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Tabela 29(extrato) - As ciências da educação contribuem para sua prática? De que forma?  
Categorias Fr. % 
1.Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da educação 
voltados para o currículo, planejamento disciplinas, metodologias, avaliação. 

6 41.2 % 

2. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da disciplina 
específica. 

4 23.5% 

3. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da educação 
para simulação de situações concretas. 

3 17.6% 

4. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da educação 
nas teorias da aprendizagem. 

2 11.7% 

5. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da educação 
nas metodologias. 

2 11.7% 

 

Tabela 30(extrato) - Respostas relacionadas a contribuição das ciências da educação  
Categorias Fr. % 
1. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da 
educação voltados para o currículo, planejamento disciplinas, metodologias, 
avaliação. 
    “Sim mesmo que você não tenha consciência, mas inconscientemente você 
utiliza Sociologia, Filosofia, posições pedagógicas mais críticas, outras mais 
conservadoras, conhecimentos de didática, de metodologias, conhecimentos sobre 
educação”. 
 

6 41.2 % 

2. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da disciplina 
específica. 
    “Geografia é a ciência da ciência, Geografia usa todas as ciências e todas as 
ciências usam geografia. Então na prática estou pegando um pouco de cada 
disciplina. Às vezes as teorias mais atrapalham do que ajudam. São pensadas de 
cima para baixo”.  
 

4 23.5% 

3. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da 
educação para simulação de situações concretas.  
    “Tentando trazer conteúdos da forma abstrata para a concreta. O aluno tem 
múltiplas habilidades, agente trabalha outras habilidades procura desenvolver e 
trazer o conteúdo para dentro da sala de aula fica interessante”. 
 

3 17.6% 

4. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da 
educação nas teorias da aprendizagem. 
    “Agente precisa estudar para ver de que forma o aluno aprende, eu pego um jogo, 
sempre depois de ter lido alguma coisa”. 
 

2 11.7% 

5. Organização da prática docente a partir dos ensinamentos da ciência da 
educação nas metodologias. 
   “Ajuda-me a preparar aulas nas metodologias, a mudar as práticas em sala de 
aula, às vezes preparo uma aula para duas turmas em uma dá certo e em outra não”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

A intenção dessa pergunta foi perceber se realmente os professores mobilizam um 

amálgama de saberes para a prática pedagógica. De acordo com as respostas da tabela acima, 

faz-se necessário retomar os diferentes enfoques apresentados pelos professores. De certo 
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modo, o grupo mantém a sintonia com as respostas anteriores. O primeiro grupo reafirma a 

mobilização da conjuntura dos saberes, o segundo grupo explicitamente coloca, que para 

ensinar basta dominar os conhecimentos da disciplina específica e ainda mostram-se 

equivocados com o entendimento entre as ciências da educação e os saberes curriculares. 

Dispomos também do grupo que oscila entre a ênfase na memorização dos conteúdos e as 

tentativas de trabalhar para desenvolver habilidades cognitivas e, por fim, os que reafirmam a 

necessidade de formação contínua.  

A maioria reconhece a importância da conjuntura dos saberes, isso mostra que os 

docentes possuem consciência profissional, “tudo que o professor sabe dizer a respeito de 

suas atividades” (TARDIF 2011, p. 214). Essa concepção coaduna-se diretamente com a 

nossa visão dos saberes necessários à docência, que é, a nosso ver, um saber carregado de 

uma multiplicidade de saberes mobilizados intencionalmente e também na imediaticidade. 

Espera-se que eles não tenham apenas dominado o discurso, mas que os posicionamentos 

estejam alicerçados por fundamentos motivacionais, carregados de intenções conscientes. 

Para o percentual de docentes que colocam em evidência o domínio dos 

conhecimentos da disciplina específica, esses parecem estar ancorados em asserções teóricas 

de base positivista, no conhecimento objetivo a ser transmitido, consagrado pelos princípios 

de racionalidade e de verdade, impresso pelas ciências. De fato, há importância no 

conhecimento de base, porém, como vimos no Capítulo 2 desta dissertação, o saber docente 

não se restringe ao domínio do conhecimento empírico elaborado pelas ciências naturais, mas 

urge englobar outros saberes. 

Com relação ao equívoco entre as ciências da educação e as orientações curriculares 

emanadas pelo governo, chamada por Gauthier et al ( 1998, p. 30) de saberes curriculares,  o 

autor coloca que as disciplinas sofrem transformações para se caracterizarem como programas 

de ensino. Normalmente os saberes curriculares são produzidos pelos órgãos centrais, os 

docentes não participam desse processo, isso gera insatisfação, resistência porque, às vezes, as 

mudanças implantadas nos currículos não se coadunam com as suas ideias e concepções 

pedagógicas. Se bem que a Lei 9.394/96 no artigo 3º inciso II e III71 garante que o ensino 

pode ser ministrado com base nesses princípios. Talvez decorra daí, a instabilidade e ou 

transitoriedade apresentada pelos que conservam práticas validadas pela experiência 

profissional, e agrega outras emanadas dos programas curriculares. 

                                                
71 Art. 3º inciso II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III- pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.  
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Na tentativa de responder a questão central desta pesquisa diante de posicionamentos 

de professores ao suscitarem comentários como: existem coisas que só funcionam na teoria, 

na prática é diferente, propusemos a seguinte pergunta: 

Tabela 31(extrato) - Como transforma os saberes teóricos em saberes práticos?  
Categorias Fr. % 
1. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a partir da 
simulação de situações concretas. 

5 29.4 % 

2. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a partir do 
planejamento e de metodologias. 

4 23.5% 

3. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a partir de 
diversas leituras. 

4 23.5% 

4. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a partir das 
experiências de vida.  

2 11.7% 

5. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a partir dos 
saberes da disciplina.  

2 11.7% 

 
Tabela 32(extrato) - Respostas relacionadas à pergunta: Como transforma os saberes teóricos 
em saberes práticos 
Categorias Fr. % 
1. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a 
partir da simulação de situações concretas.  
    “Eles questionam isso, é muito fácil de ver no cotidiano, não é dissociado da 
realidade. Trago as coisas do cotidiano deles, o perfume o xampu, os sabões, os 
detergentes, daí eles percebem as relações. A química é mais fácil fazer conexões 
entre a teoria e a prática nas coisas do cotidiano deles”. 
 

5 29.4 % 

2. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a 
partir do planejamento e de metodologias. 
    “Primeiro planejar a aula, tem que ter um roteiro de trabalho. Manter uma aula 
estruturada. Trazer coisa do dia a dia. O professor concorre com a TV, o vídeo, 
porque trabalhar com quadro e giz, bola e quadra, é muito pouco, o professor tem 
que ser bastante criativo. Muitas vezes utilizo o celular para os alunos fazerem 
entrevista, passar vídeos e, enviar blogs”.  
 

4 23.5% 

3. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a 
partir de diversas leituras. 
   “Como relatei tenho feito leituras atualizadas de bibliografias. Leio artigos de 
opinião, jornais, revistas para fundamentar produção de textos”. 
 

4 23.5% 

4. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a 
partir das experiências de vida.  
   “Através da minha experiência dando exemplos, brincando colocando numa 
linguagem mais prática”.  
 

2 11.7% 

5. Compreende a transformação do saber teórico em saberes práticos a 
partir dos saberes da disciplina.  
   “Não entrar na linha de aluno coitadinho, mas garantir o conteúdo específico 
atrelando ao dia a dia”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Sabe-se que relacionar teoria e prática constitui-se em um dos vários desafios 

enfrentados pelos professores. Entende-se por teoria como um conjunto de conhecimentos que 

explicam os fenômenos e suas causas. Dizer-se teórico, então, significa explicar a realidade a 

partir dos conhecimentos sistematizados cientificamente.  

Na escola, historicamente os professores, a cada ano, são convidados a incorporarem 

novos modelos, revisitarem antigos enfoques teóricos educacionais cujo intuito é alcançar uma 

educação de qualidade. Assim, alguns docentes sentem dificuldades de inserir nos 

planejamentos e consequentemente na sala de aula, as contribuições provenientes das diversas 

concepções pedagógicas, principalmente no que se refere às concepções de ensino 

aprendizagem.  Outros até de acompanhar a sucessão de diversos paradigmas fundamentados 

nas teorias psicológicas e pedagógicas em voga.  

Após a divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM) criou-se um alvoroço em torno das implicações das teorias construtivistas e 

sociointeracionistas na prática docente, como também da pedagogia das competências, nos 

princípios de interdisciplinaridade e contextualização do conhecimento. Acredita-se que se 

essas teorias forem incorporadas na prática docente causarão impactos positivos nos 

resultados do ensino.  Contudo, mesmo com desafios amparados em dispositivos legais, os 

legisladores dos dispositivos educacionais precisam admitir de fato que essas inovações 

precisam ser abraçadas pelos gestores e professores.   

Zeichner (1993) assinala a importância de preparar professores que assumam posições 

reflexivas acerca de sua prática docente, ressalta em seus estudos a passividade dos docentes 

frente aos planos e reformas governamentais, considera que os professores junto a outros 

atores sociais devem participar dos planos a serem desenvolvidos nas escolas e reconhece a 

estratégia reflexiva como forma de melhorar a formação dos professores.  

Tais observações nos levam a crer que os professores, mesmo inconscientemente, 

possuem teorias, mesmo que estas sejam oriundas apenas das disciplinas que lecionam 

desprovidas de reflexão, centradas na transmissão dos conhecimentos. Nota-se também a 

preocupação do grupo de docentes em aproximar os saberes à realidade do aluno, em simular 

situações de aprendizagem, tentativas de contextualização, em investirem na formação 

contínua, como também observamos professores distantes dos enfoques teóricos produzidos 

pela academia. Ao analisar esse distanciamento e estranhamento entre os saberes científicos e 

os praticados produzidos pela academia e aqueles praticados pelos professores no exercício de 

sua prática, Fiorentini Sousa Jr e Melo (2003, p. 311) afirmam residir no modo como os 

professores e acadêmicos mantém relação com esses saberes.  
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Tabela 33(extrato) - Você tem interesse em realizar leituras sobre as ciências da educação? Se 
sim sobre o que?  
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a formação geral, 
disciplinares e avaliação da aprendizagem. 

6 35.2 % 

2. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a utilização das 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). 

4 29.4% 

3. Situam-se entre os professores que relutam, porém não têm como fugir das leituras 
voltadas ciências da educação. 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a psicologia. 2 11.7% 
5. Situam-se entre os professores que não dispõem de tempo para leituras.  2 11.7% 
 

Tabela 34(extrato) - Respostas relativas ao interesse em realizar leituras sobre as ciências da 
educação  
Categorias Fr % 
1. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a formação 
geral, disciplinares, porém com foco maior em facilitar a aprendizagem  e 
avaliação. 
  “Tenho interesse em saber como melhorar minha aula, uma maneira de facilitar a 
aprendizagem dos alunos, para que eles se interessem mais, outro assunto é 
avaliação, para saber como melhor avaliar o aluno”. 
 

6 35.2 % 

2. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a 
utilização das Tecnologias da Informação e comunicação (TICs). 
     “Preciso de leitura sobre utilização das mídias na sala de aula, tenho necessidades 
de cursos que nos ensine trabalhar com computador na sala de aula, às vezes os 
cursos oferecidos são vagos, não oferecem suporte ao professor”. 
 

4 29.4% 

3. Situam-se entre os professores que relutam, porém não têm como fugir das 
leituras voltadas ciências da educação. 
    “Eu reluto, é tanto que não fiz mestrado em educação, aguardando o momento de 
fazer em História. Como sou professora de Estágio Supervisionado faço leituras 
sobre competências e habilidades, objetivos, mais foco mais no ensino de história. 
No entanto não tenho como fugir das ciências da educação”. 
 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores interessados por leituras voltadas a 
psicologia. 
      “A área que me atrai bastante é o desenvolvimento da sexualidade do jovem, para 
entender tudo que acontece é uma coisa que gostaria de conhecer como a criança 
aprende e se desenvolve”. 
 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os professores que não dispõem de tempo para leituras e 
cursos. 
   “Uma das falhas é que o professor dá aula em várias escolas e uma rede não é 
amiga da outra. Deixei de fazer cursos para não perder aulas. A Secretaria promove 
reuniões importantes, e agente só fica um turno, no outro não pode porque tem que 
dar aula”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Nas respostas acima colocadas, destacamos a responsabilidade dos professores com o 

processo constante autoformação na perspectiva de sentirem-se atualizados para 

recontextualização da identidade profissional. Nota-se, na maioria, um amadurecimento para 

acompanharem as exigências da sociedade na aprendizagem dos alunos. Manifestam-se 

interessados por leituras da conjuntura dos saberes, tão importantes para um a prática docente 

comprometida com os alunos. 

Estudos indicam que a atuação docente está estreitamente relacionada à formação do 

docente, o professor leitor diria pesquisador está sempre buscando saberes para aprimorar seu 

repertório de saberes. Nesse sentido, Freire (1996, p. 32) afirma que não há ensino sem 

pesquisa. Enquanto ensino o professor continua procurando, buscando. Então ensinar exige 

pesquisa, reflexão, questionamentos, indagação intervenção, renovação para descobrir o que 

não conhece e anunciar as descobertas.    

Percebe-se neste trabalho, que o colégio pesquisado dispõe de um significativo grupo 

de professores que procuram desenvolver-se profissionalmente, comprometidos com uma 

educação que possibilita aos alunos reinventar a partir de situações concretas, embrenham-se 

nas leituras para construir bases sólidas na aprendizagem dos alunos a estes classificamos 

como professores pesquisadores.  

Lamentamos ainda encontrar professores que desconsideram as ciências da educação, 

supervalorizam o conhecimento específico ou que afirmam não disporem de tempo para 

leituras. Todavia, de forma geral, as reflexões produzidas neste estudo, consideradas as 

revelações das entrevistas dos dezessete professores do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Sílvio Romero em Lagarto (SE), encontraram similaridades e singularidades entre pesquisas 

realizadas no âmbito nacional e internacional. Sobre as singularidades destacamos o 

reconhecimento da importância da conjuntura dos saberes atribuem a tarefa de ensino, muito 

mais do que o conhecimento da disciplina, do currículo, diria exige um artefato de saberes 

articulados, que ora interpõem-se, justapõem-se a depender do que a necessidade impuser. 

Assim, esses professores estão focados nos alunos, na tentativa de encontrar caminhos para 

tornarem os conhecimentos acessíveis a todos na busca da tão proclamada qualidade da 

educação. 

5.3.2 Formação dos Professores 

Nessa subcategoria serão analisadas as respostas dos docentes referentes à segunda 

questão norteadora desta pesquisa, ou seja, o professor do Ensino Médio articula os saberes da 

área específica saberes pedagógicos e saberes da experiência para inovar suas práticas?  
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Sabemos que a relação professor e aluno sofre influências da cultura marcada pela 

racionalidade técnica, proveniente dos cursos de formação inicial e continuada, das 

experiências enquanto discentes e docentes, dos obstáculos decorrentes de problemas 

estruturais da carreira e das condições objetivas de trabalho. No entanto, o ensino não pode 

ignorar as discussões atuais das teorias pedagógicas. Para isso, perguntou-se: 

Tabela 35(extrato) - O que você considera relevante para a melhoria da qualidade do ensino? 
Categorias Fr. % 
1. Referem-se à necessidade de mudanças na formação inicial no sentido de 
relacionar teoria e prática.  

6 35.2 % 

2. Referem-se a uma sólida formação inicial. 4 23.5% 
3. Referem-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria da 
infraestrutura das escolas.  

3 17.6% 

4. Referem-se à formação continuada aliada a disponibilização de recursos na escola. 2 11.7% 
5. Referem-se à disponibilização do docente, no sentido de amar a profissão e ter 
vocação. 

2 11.7% 

 
Tabela 36(extrato) - Repostas relacionadas ao que consideram relevantes para a melhoria da 
qualidade do ensino 
Categorias Fr. % 
1. Referem-se à necessidade de mudanças na formação inicial no sentido de 
relacionar teoria e prática.  
   “Mudar a estrutura dos cursos nas faculdades. A faculdade ensina conteúdos e não 
prepara para a prática. Agente é formado para uma coisa e a escola exige outra. 
Professor é formado para saber conteúdo e não ensinam como lidar com o conteúdo”. 

6 35.2 % 

2. Referem-se a uma sólida formação inicial.  
   “Formação de qualidade. Conhecimento do professor. Professor sem 
conhecimentos não faz nada, hoje melhorou muito cada professor só leciona na sua 

área então tem condições de melhorar”.  

4 23.5% 

3. Referem-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria 
da infraestrutura das escolas.  
    “Precisamos de recursos. O laboratório à noite não funciona. A Biblioteca não 
dispõe de acervo suficiente. Nem todas as salas têm quadro branco. O pincel nem 
sempre tem, sem contar que os quadros estão estragados. Precisamos de recursos. 
Um colégio como Sílvio Romero com uma sala de multimídia é muito pouco”. 
    “Na Grécia havia a ideia da Paideia grega, uma educação integral que consiga 
desenvolver as habilidades educacionais do intelecto, do corpo. Hoje o sujeito perdeu 
a dinâmica da realização de sua própria habilidade, essa educação que pudesse cuidar 
do corpo com a prática de esportes, piscinas de natação e profissionais de outras 
áreas”.  

3 17.6% 

4. Referem-se à formação continuada aliada a planejamento e definição de 
políticas públicas.  
    “Capacitação e amor pela profissão. Além de um bom planejamento e de políticas 
públicas”. 

2 11.7% 

5. Referem-se à disponibilização do docente, no sentido de ter vocação 
profissão. 
   “Focar na vocação do professor, não comparada ao sacerdócio, com cunho 
religioso, deve ser encarado com profissionalismo”.  

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 



133 
 

 

Os posicionamentos dos professores investigados ao atrelarem a melhoria da qualidade 

do ensino a uma formação inicial sólida comungam com as colocações de Pimenta (2007), ao 

pontuar que os cursos de formação de professores acontecem distanciados da realidade, numa 

perspectiva burocrática, cartorial, não há preocupação com as contradições presentes na 

prática social. Sinalizamos ser essencial a universidades ou faculdades de formação de 

professores estabelecerem parcerias com a Educação Básica, assegurando espaços de prática 

docente, não só nas disciplinas chamadas de práticas pela Resolução 02/2002,  72 mas que 

permeie todas as disciplinas do curso de formação. 

Com relação à formação continuada, a prática mais frequente são cursos voltados à 

atualização dos conteúdos de ensino. Esses modelos de cursos pouco têm mudado as práticas 

no interior das escolas. Segundo Nóvoa73, a formação de professores deve: 

 a) assumir uma forte componente prática, centrada na aprendizagem dos alunos e no 
estudo de casos concretos; 
 b) passar para ‘dentro’ da profissão, isto é, basear-se na aquisição de uma cultura 
profissional, concedendo aos professores mais experientes um papel central na 
formação dos mais jovens;  
c) dedicar uma atenção especial às dimensões pessoais, trabalhando a capacidade de 
relação e de comunicação que define o tato pedagógico;  
d) valorizar o trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão;  
e) estar marcada por um princípio de responsabilidade social, favorecendo a 
comunicação pública e a participação dos professores no espaço público da 
educação. 
 

As teses enunciadas apontam para a direção de cursos de formação centrados na 

reflexão a partir das práticas sociais à luz das teorias existentes. Os professores pontuam que 

os cursos de formação inicial são distantes da realidade, isso nos leva a crer que faltem 

elementos de ligação entre os estudos realizados e as exigências que o professor se depara no 

dia a dia na sala de aula. Concorre nesse distanciamento os cursos de formação contínua, 

esses não são pensados a partir de situações reais da sala de aula. Sempre deslocam o olhar 

para o um foco, ou o disciplinar, o curricular, o das ciências da educação e nunca o conjunto 

dos saberes, chamado por Tardif (2010), de saberes plurais, isto é construído em diferentes 

tempos e espaços sociais, seja nos formais ou informais. As declarações dos docentes 

sinalizam para formações continuadas centradas na prática. Talvez seja o grande desafio das 

instituições formadoras, a de proporcionar cursos que os professores possam alterar as 

práticas no sentido de melhorá-las e não saírem dos cursos com a sensação de que não 

                                                
72 O artigo I da Resolução 02/2002 CNE/CP, refere-se à carga horária dos cursos de formação de professores da 
educação básica pronunciando no inciso I 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular 
vivenciado ao longo do curso.  
73  Entrevista de António Nóvoa, Doutor em Educação e reitor da Universidade de Lisboa, a revista Educação, nº 154.  
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ofereceram subsídios como relata a P-3 em pergunta anterior: “os cursos de formação 

continuada são vagos, não oferecem esse suporte ao professor”. 

Ao denunciarem as condições estruturais, estes se deparam constantemente com 

frustração, porque planejam aulas, com apoio das tecnologias e, por várias vezes, devido à 

falta de manutenção ou exímia quantidade dos recursos, dificulta o aproveitamento, 

transformando-se em problemas. Sabe-se que as condições de trabalho do dia a dia do 

professor dificulta realizar inovações nas suas aulas. Isso evidencia que a qualidade do ensino 

não é determinada apenas pela “qualidade ou vontade” dos professores, mas também pelas 

condições objetivas na qual atuam. Quanto a referências aos laboratórios de informática que 

disponibilizam a internet para pesquisa, softwares educativos, on-line e vídeos são entendidos 

como ferramentas de apoio para que os alunos aprendam, no entanto, não podemos esquecer a 

inserção das outras tecnologias, como: laboratório de ciências, jornais, revistas, livros, 

retroprojetor, televisão, Tv pendrive, e demais tecnologias que, se bem utilizadas, influenciam 

profundamente na qualidade das aulas.  

Tabela 37(extrato) - O que é fundamental para ser um bom professor? 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os consideram a formação continuada, e comprometimento com o 
processo de ensino e aprendizagem e gostar do que faz.  

6 35.2 % 

2. Situam-se entre os que expressam sentimentos a profissão.  6 35.2% 
3. Situam-se entre os que consideram a sólida formação inicial.  2 11.7% 
4. Situam-se entre os que consideram o domínio dos saberes disciplinares e 
pedagógicos. 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os que conseguem que os alunos aprendam. 1 5.9% 
 

Tabela 38(extrato) - Respostas dos docentes relacionadas fundamental para ser um bom 
professor 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os consideram a formação continuada, e comprometimento 
com o processo de ensino e aprendizagem e gostar do que faz.  
   “Primeiro gostar da profissão; segundo ter conhecimento do que vai trabalhar 
aceitar o aluno do jeito que eles são. Estudar fazer cursos de qualidade. Ter vocação e 
gostar do que faz”. 

6 35.2 % 

2. Situam-se entre os que expressam sentimentos a profissão.  
   “Amar a profissão e os alunos, pois quando ama se ajuda”.  

6 35.2% 

3. Situam-se entre os que consideram a sólida formação inicial.  
    “Uma formação melhor possível”.  

2 11.7% 

4. Situam-se entre os que consideram o domínio dos saberes disciplinares 
pedagógicos. 
    “Dominar o saber, não só específico, mas pedagógico. Tem de ser bem feito. 
Quando domina esses saberes vai tudo bem”. 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os que conseguem que os alunos aprendam.  
   “Um bom professor é aquele que consegue que os alunos aprendam”. 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Parte dos depoimentos acima colocados encontra respaldo em Tardif (2010, p.39) ao 

afirmar que o professor ideal é aquele que conhece a sua matéria, além de possuir 

conhecimentos referentes às ciências da educação e à pedagogia e desenvolve um saber 

prático baseado nas experiências com alunos em sala de aula. Loureiro (2007) pesquisou junto 

aos estudantes da 3ª série do Ensino Médio, o que eles indicam em ser “bons” professores. 

Mesmo tendo sido com estudantes, os seus achados têm similaridades com as declarações dos 

professores nesta pesquisa, valorizam o relacionamento com a turma, através de conversas, 

atenção, carinho, professores bem humorados os que explicam bem a matéria e tem domínio 

de conteúdo.  

Silva (2011, p. 28) também pesquisou junto aos estudantes de um pré-vestibular 

popular como consideram o Ensino Médio público. Destes, 69% canalizaram as respostas a 

questão do ensino e aprendizagem. Para eles, o bom professor, ensina bem os conteúdos, 

estimula, ajuda e ainda prepara para o vestibular.  

Essas deferências atribuídas aos professores e estudantes na pesquisa de Loureiro 

(2007) e Silva (2011) reportam-nos a importância das aulas presenciais nas vidas dos 

estudantes, das conversas, das experiências de vida, das referências que influenciam a 

formação dos alunos, visto que, nenhuma tecnologia substitui o encontro humano com bons 

professores, a importância do estímulo pelo exemplo, não só com relação aos conhecimentos 

científicos, mas favorece a ampliação das percepções de si, do outro, do contexto, e da vida 

em sociedade. 

 No caso da sólida formação inicial pontuada pelos docentes, espera-se que não se 

caracterize como uma supervalorização do domínio dos conhecimentos sistematizados, 

sintonizados com o esquema transmissivo tradicional do ensino centrado nas aprendizagens 

acadêmicas, posição contraditória às declaradas em questões anteriores. Não advogamos uma 

formação inicial inócua de conhecimentos, mas compartilhamos a ideia de uma formação que 

assegure a ciência como meio de explicar e compreender a realidade, na tentativa de abordar 

criticamente a cultura, a sociedade, assumindo responsabilidades coletivas com a comunidade, 

o contexto, enquanto pessoa que se coloca no mundo e para o mundo. Uma formação que 

proponha a reflexividade na ação e não apenas focada na racionalidade técnica. Há também os 

que se reportam à aprendizagem dos alunos, estes estão focados do verdadeiro objetivo da 

educação escolar, voltar-se para os alunos, repensando múltiplas metodologias de ensino com 

apoio nos diversos recursos didáticos que contribuam para a compreensão dos assuntos 

estudados.  
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Preocupações sobre como o aluno aprende e a formação que convém dar aos 

estudantes, são explicadas por diferentes abordagens psicológicas e pedagógicas. Desde a 

antiguidade grega, até nossos dias, essas teorias se fazem presentes nos debates dos que se 

interessam pelos processos de ensino. Algumas explicações se centralizam na herança 

genética74, outras nos estímulos ambientais75, situando o núcleo explicativo na relação 

organismo e o meio. Nas últimas décadas, o cognitivismo conseguiu refutar a ortodoxia 

behaviorista e instalar nos programas oficiais, o modelo construtivista-interacionista.    

Como vimos, as declarações dos professores estão imbuídas de conglomerados de 

saberes oriundos de diversas fontes e instâncias, como também das atitudes. Quando afirmam 

que o bom professor busca conhecimentos reconhecem que mesmo com vários anos na 

docência são seres em contínuos movimentos de aprendizagem.  

Nesse sentido, indagamos como atualizam os seus conhecimentos; 76.4% declaram ser 

através de leituras diversas, livros, periódicos, internet; 17.6% dos professores atualizam os 

conhecimentos através de leituras e cursos de capacitação; e 5.9% por meio da internet e do 

debate com colegas.  

Os depoimentos tornam claros o quanto políticas públicas de formação continuada 

atingem um número insignificante de docentes. Sentimos falta dos docentes citarem as 

colaborações do colégio enquanto espaço formador, de acordo com a de “epistemologia da 

prática” proposto por Nóvoa (1991) e Tardif (2011).  

Pensamos que, enquanto as escolas não se constituírem em espaços de formação, os 

governos não possibilitarem formação continuada a um maior número de docentes, e as 

Universidades não voltarem seus olhares para o interior das unidades escolares, oferecendo-

lhes apoio técnico em suas ações, torna-se a cada vez mais difícil, enfrentar os desafios que se 

apresentam na sala de aula no dia a dia do professor.  

                                                
74 Os inatistas supõem que se o educador iluminar a inteligência e exercitar adequadamente, o aluno manifestará 
o seu potencial inato. Para eles, o verdadeiro mestre é aquele que desperta o espírito. 
75 Os behavioristas ou comportamentalistas explicam a aprendizagem através da ênfase em comportamentos 
observáveis. Para tanto, desenvolveu alguns conceitos básicos tais como: condicionamento clássico, modelo 
dedutivo, lei do efeito condicionamento operante. Para o behaviorismo o comportamento pode ser explicado sem 
que seja preciso recorrer aos esquemas mentais ou psicológicos internos, o comportamento é causa dos meios 
externos em que o indivíduo se encontra. É importante destacar que essa abordagem psicológica refuta a ideia de 
que o indivíduo nasce com as capacidades humanas prontas e quase não mudam ao longo da vida, isto é, 
desafiou as ideias inatas e com ela, a concepção de aprendizagem como processo de desenvolvimento de 
potencialidades inatas ou faculdades.  Os behavioristas inspirados no empirismo de John Locke defendem que o 
ser humano nasce como uma “tabula rasa” significa que não há ideias inatas, insistem que a fonte do 
conhecimento está na experiência sensorial. 
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Por considerar influência da formação na prática docente, solicitamos aos professores 

orientações para cursos de formação de professores. 

Tabela 39(extrato) - Que orientações você daria para cursos de formação de professores?  
Categorias Fr. % 
1. Orientações voltadas para a relação teoria e prática acompanhando a dinâmica da 
sala de aula. 

9 52.9%  

2. Orientações voltadas para o domínio dos saberes disciplinares.    5 29.4% 

3. Orientações voltadas para inserção das Tecnologias digitais da informação e 
comunicação. 

1 5.9% 

4. Orientações voltadas para experiência. 1 5.9% 

5. Orientações voltadas para cursos presenciais. 1 5.9% 
 

Tabela 40(extrato) - Respostas sobre orientações para cursos de formação de professores  
Categorias Fr. % 
1. Orientações voltadas para a relação teoria e prática. 
    “Eu mudaria muita coisa. Teorias apenas não funcionam. Vai muito mais além do 
que teoria. As pessoas precisam de humanidade, deixar de ser estrela. A estrela 
sozinha não funciona, ela precisa do sol. Além do conhecimento específico, valorizar 
mais a questão da ética, moral. Se eu não respeito meu colega, como estou 
preparando professores? Não é só professor pesquisador. O que dói mais é que a 
teoria que foi tão trabalhada, na hora de dar aula eles não dão conta, então fica nem 
uma coisa nem outra”. 
     “Os professores deveriam buscar cursos que ajudem na prática. Os cursos de 
graduação só é pesquisa. A universidade não ensina a ser professor o que ensina o 
professor é a sala de aula e a experiência docente”. 
 

9 52.9%  

2. Orientações voltadas para o domínio dos saberes disciplinares. 
    “Orientações no sentido de focalizar mais no nível de conhecimento que você vai 
trabalhar em sala de aula. Para ensinar você tem que saber o conteúdo de sala de 
aula. Colocam um nível muito alto e os professores recém – formados não sabem 
trabalhar o conteúdo que é preciso. Os recém- formados tomam um choque de 
realidade”. 
 

 
5 

 
29.4% 

3. Orientações voltadas para inserção das Tecnologias digitais da informação 
e comunicação. 
   “Trabalhar com as TICs, apesar disso, elas ainda são um monstro. Trabalhar novas 
tecnologias nas áreas específicas”. 
 

1 5.9% 

4. Orientações voltadas para experiências. 
    “Ouvir mais experiências em sala de aula, não tem uma fórmula”. 

1 5.9% 

5. Orientações voltadas para cursos presenciais. 
    “Cursos presenciais. Os cursos precisam fazer nivelamento. Agente sabe que é 
limitado os professores precisam ser mais rigorosos”.  
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Por meio desses depoimentos, os professores propõem aos cursos de formação 

fornecer uma base científica sólida em conhecimentos relacionados às disciplinas específicas, 

às pedagógicas, mas deve-se também ampliar as oportunidades de experiências reais na sala 
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de aula para os estudantes desenvolverem as habilidades para a prática reflexiva e a pesquisa 

sobre o trabalho. Para isso, é iminente às instituições de Ensino Superior estabelecerem 

relações mais estreitas com as escolas, utilizando-as como campo de pesquisa. Nessa 

perspectiva, os docentes chamam a atenção para a articulação teoria e prática, no sentido de 

possibilitar aos acadêmicos dos cursos de formação de professores compreensão da dinâmica 

da escola, da sala de aula, e o desenvolvimento de habilidades para trabalhar com diversidade 

social e, com isso, evitar o choque com a realidade, como relatou nossa interlocutora. 

 Os professores pesquisados sugerem as Universidades, a partir de suas experiências 

enquanto docentes e receptores de acadêmicos estagiários, realizar uma reformulação 

curricular não apenas no sentido garantir fundamentos científicos, como sequências rígidas de 

etapas a serem seguidas, mas relativizar a sequência mostrando a relação das disciplinas com 

aspectos da sociedade, como tecnologia e trabalho, proporcionando aos discentes 

observações, experimentações, sustentadas nos fundamentos teóricos e na vivência dos 

alunos, relacionando a teoria e prática, uma fundamentando a outra, para constituírem-se 

também como produtores de saberes. 

Esse pensamento remete ao que foi discutido no Capítulo 2, quando se fez referência à 

Gauthier (1998), Pimenta (2007), Nóvoa (2007) e demais autores, ao defenderem cursos de 

formação de professores voltados para a prática docente. A experiência real em escolas e sala 

de aula potencializa a percepção das dinâmicas complexas enfrentadas pela docência. 

Alicerçada nesse princípio, propomos,76 a Faculdade José Augusto Vieira, nos Cursos de 

Licenciatura em História, Letras Português/Inglês, Geografia e Matemática, períodos de 

vivência dos acadêmicos na escola, para conhecer os documentos institucionais, participar de 

atividades escolares, observar atividades em sala de aula, desenvolver projetos junto a 

professores além dessas atividades, o período destinado à docência no Ensino Fundamental e 

Médio. Essas experiências têm conectado o trabalho dos cursos com os processos 

institucionais das unidades de ensino da região centrossul. 

A questão relativa ao eixo saberes do ensino, levou-nos a inferir a escolha dos 

docentes pesquisados pela mobilização da conjuntura dos saberes categorizados por Gauthier 

et al (1998) como fora apresentado no segundo capítulo.77 Contudo, observamos, nesta 

questão, que um percentual de 29.4% escolhe saberes disciplinares e os 52.9% orientam 

cursos de formação para a relação teoria e prática. Desse modo, os depoimentos convergem 

                                                
76 Referimo-nos às Diretrizes de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura de nossa coautoria 
(ALMEIDA e VIANA 2009).  
77 Refere-se à tipologia: saberes disciplinares, saberes curriculares, saberes das ciências da educação, saberes da 
tradição pedagógica e saberes da ação pedagógica. 
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para a necessidade de dominar o conteúdo específico para transmitir os saberes, contradição 

às afirmativas de mobilizarem a conjuntura de saberes. Então, será que esses professores estão 

gradativamente percebendo a importância dos saberes apresentados, mas ainda estão em 

processo de amadurecimento para considerá-los imprescindíveis para que o professor os 

possua? Eis uma questão que tentaremos desvelar nas próximas subcategorias.  

Solicitados a conferir se conhecem o site www.educarbrasil.org.br; 35.3% dizem que o 

site subsidia a formação de professores e o planejamento das aulas; 47% não conhecem, mas 

pensam que subsidia a formação de professores; 11.7% consideram o planejamento distante 

da realidade dos alunos e 5.9% consideram o site como alienação.  

Diante desses resultados, percebe-se que, apesar dos professores realizarem leituras 

através da internet, é considerável a frequência de professores que não conhecem o site. Por 

outro lado, sugerimos que o MEC e as equipes das Secretarias de Estado da Educação 

informem os professores das contribuições pedagógicas colocadas à disposição, para 

estabelecer diálogos como forma de troca de experiências dos planejamentos apresentados no 

site pelos professores.   

5.3.3 Planejamento 

O planejamento está presente em todas as atividades humanas e organizações. É um 

conjunto de técnicas utilizadas para administrar as relações com o futuro, num processo 

consciente, sistemático de tomar decisões sobre objetivos e atividades de uma pessoa, um 

grupo, uma unidade de trabalho ou uma organização. 

Na escola caracteriza-se como etapa de operacionalização do projeto político 

pedagógico78, porque é nessa etapa, que as metas são articuladas à estratégia e ambas são 

ajustadas às possibilidades reais, levando-se em conta, as características e necessidades de 

aprendizagem dos alunos, os objetivos educacionais da escola, os programas de ensino para 

cada série, o seu compromisso pessoal com o ensino e as condições objetivas de trabalho. 

                                                
78 O projeto político pedagógico constitui-se no planejamento maior da escola, que abarca as dimensões 
administrativa, pedagógica e financeira. Tem base legal na Lei 9394/96 no seu artigo 12 inciso I ao prever que: 
“os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a incumbência de 
elaborar e executar sua proposta pedagógica” e artigo 13 ao incumbir os docentes de “participar da elaboração da 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”. Esse preceito legal está sustentado na ideia de que a escola 
deve refletir sobre suas finalidades, bem como explicitar os fundamentos teórico-metodológicos, os objetivos, os 
valores, a missão, visão, as formas de avaliação tornando clara a definição das suas intencionalidades educativas 
a partir do empreendimento de todos os envolvidos no processo educativo. VEIGA (2007).  
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Na especificidade do trabalho em sala de aula, o professor alinhado ao projeto político 

pedagógico, define o que vai ensinar, como vai ensinar, quando vai ensinar, quais as 

ferramentas pedagógicas a utilizar, como e quando vai avaliar, por isso perguntou-se. 

Tabela 41(extrato) - Qual o fundamento teórico requisitado, no momento em que elabora o 
Plano de Ensino e/ ou planejamento das aulas?  
Categorias Fr. % 
1. Orientação teórica fundamentada nos saberes disciplinares.  7 41.1% 
2. Orientação teórica fundamentada nos programas de ensino da UFS e ENEM. 5 29.4% 
3. Orientação teórica fundamentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais e saberes 
disciplinares. 

3 17.6% 

4. Orientação teórica fundamentada nos saberes específicos e pedagógicos. 1 5.9% 

5. Orientação teórica fundamentada nos PCN e inserção das tecnologias voltadas às 
disciplinas. 

1 5.9% 

 
Tabela 42(extrato) - Respostas dos docentes a respeito dos fundamentos teóricos requisitados 
para o planejamento 
Categorias Fr. % 
1. Orientação teórica fundamentada nos saberes disciplinares. 
    “Fujo da linha marxista, prefiro trabalhar com história cultural, história das 
mentalidades. Então ao fazer escolha do livro didático escolho fugindo da linha 
marxista, apesar de reconhecer que para explicar determinados conteúdos como 
revolução industrial precisa-se recorrer ao marxismo. Mas onde tem Le Goff estou 
atrás, não que despreze o lado econômico, mas priorizo a História Nova”. 
 

7 41.1% 

2. Orientação teórica fundamentada nos programas de ensino da UFS e 
ENEM.  
   “No Sílvio Romero tem como objetivo o vestibular e ENEM. Elaboro o plano de 
acordo com a UFS e ENEM. A Coordenadora exige isso”. 
 

5 
 

29.4% 

3. Orientação teórica fundamentada em PCNEM e saberes disciplinares.  
    “Busco no Livro específico e nos PCNEM”. 
 

3 17.6% 

4. Orientação teórica fundamentada nos saberes específicos e pedagógicos. 
    “Quando monto uma aula planejo com menos decoreba e mais compreensão penso 
no benefício que estou trazendo para o aluno. Eu gosto de Celso Antunes, com o 
livro Inteligências Múltiplas. Que situação exige a inteligência Corporal ou 
Linguística. Tento desenvolver as várias inteligências”. 

  

1 5.9% 

5. Orientação teórica fundamentada nos PCNEM e inserção das tecnologias 
voltadas às disciplinas. 
   “Quando vou fazer o planejamento pesquiso com colegas, Como trazer a tecnologia 
para as aulas de Sociologia, História. Gosto mais dos PCN do Ensino Fundamental 
que os do ensino médio. Os parâmetros do Ensino Fundamental são mais fáceis de 
aplicar”. 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

As respostas revelam o quanto os professores sentem dificuldades de integrar nos 

planejamentos as contribuições dos fundamentos das teorias educacionais. O papel da teoria é 
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iluminar e oferecer instrumentos para análise e interpretação da realidade visto que, ela se 

constitui em modelos explicativos provisórios da realidade. Nas palavras de Vasconcelos 

(2010, p. 44), “teorizar é iluminar a ação, é decifrá-la, é apreender o movimento do real, 

portanto, algo por essência relacionada à prática”. Percebê-las a partir desse ponto, significa 

trazer as teorias da educação para fundamentar as decisões relacionadas aos conteúdos, 

metodologias de ensino e avaliação, na expectativa de desenhar um resultado significativo 

para o seu trabalho, ou seja, mobilizar recursos,79 no sentido de elaborar suas ideias/teorias a 

partir das reflexões propostas por Schön (1992), discutidas no segundo capítulo deste trabalho 

e não apenas reproduzir os conteúdos expostos nos livros didáticos, PCN e demais textos 

escolhidos para leitura.  

Sobre as referências à utilização dos livros sabe-se que estes são selecionados pelo 

Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) para apoio à prática pedagógica, 

sustentada no atendimento aos objetivos gerais estabelecidos no Art. 35 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96), em consonância com teorias pedagógicas 

escritas nas Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, Resoluções e Pareceres do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e amparados nos princípios norteadores do ensino, nos termos: 

 

 “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber”, “o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas”, o “respeito a liberdade e apreço a 
tolerância” “garantia  do padrão de qualidade” a “valorização da experiência extraescolar”, “a 
vinculação entre educação escolar, o trabalho e práticas sociais.” ( BRASIL Título II Art. 3º 
LDBEM, 2010, p. 8). 
 

Sumariamente, podemos afirmar que o livro didático distribuído na rede pública de 

ensino não deve ser concebido como textos informativos para ingresso no Ensino Superior. 

Deve, ao contrário, ser compreendido como possibilidades para juntamente com outros 

recursos favorecerem o diálogo, o respeito à convivência, o acesso ao conhecimento 

adequado, relevante para o crescimento pessoal, intelectual e social de alunos e professores 

envolvidos no processo educativo.  

Portanto, centrar-se nas discussões atuais das teorias pedagógicas e nos saberes 

experienciais poderia contribuir para se organizar práticas a partir de proposições conceituais, 

metodológicas coerentes com o que postulam os pensadores. 

 

                                                
79 Conforme Charlot (2002, p. 55), mobilizar é por recursos em movimento. Mobilizar-se é reunir suas forças, 
para fazer uso de si próprio como recurso. (ibidem 2008, p. 54) A ideia de mobilização remete a uma dinâmica 
interna, a ideia de motor (portanto de desejo): é o aluno que se mobiliza. Para que o aluno se aproprie do saber, 
para que ele construa competências cognitivas, é preciso que estude, que se engaje em uma atividade intelectual, 
e que se mobilize intelectualmente. 
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Tabela 43(extrato) - Normalmente, você cumpre todo o Plano de Ensino, ou faz alterações no 
decorrer do ano letivo? 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que fazem alteração por conta da realidade dos alunos. 8 47%  
2. Situam-se entre os que fazem alterações. 5 29.4% 

3. Situam-se entre os que tentam cumprir por conta do vestibular UFS. 2 11.7% 
4. Situam-se ente os que não cumprem o planejamento por conta do número de 
aulas. 

1 5.9% 

5. Situam-se entre os que cumprem o planejamento.  1 5.9% 
 
Tabela 44(extrato) - Respostas referentes ao cumprimento do planejamento de ensino  
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que fazem alteração por conta da realidade dos alunos. 
    “Sempre faço alterações. O plano é um norte, quando estou trabalhando mudo 
para atender a necessidade da turma. O pecado é a instituição pedir o planejamento 
na primeira semana de aula, isso implica mudanças”. 
 

8 47%  

2. Situam-se entre os que fazem alterações. 
    “Sempre faço alterações”. 
 

 
5 

 
29.4% 

3. Situam-se entre os que tentam cumprir por conta do vestibular da UFS.  
    “No Ensino Médio tento cumprir o que vem no vestibular da UFS”. 
 

2 11.7% 

4. Situam-se ente os que não cumprem o planejamento por conta do número 
de aulas. 
    “Faço alterações, e muito porque o número de aulas é muito pouco. Quando 
cheguei para lecionar no primeiro ano fiz um plano de ensino que hoje não consigo 
trabalhar em 03 anos”. 
 

1 5.9% 

5.Situam-se entre os que cumprem o planejamento.  
    “Elaboro o Plano de Ensino e sigo direitinho”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Isso significa que apesar das nuances apresentadas, 94% dos respondentes fazem 

alterações nos planos de ensino, tal afirmação nos remete a duas posições. A primeira porque 

assumem a postura de professor comprometido com a aprendizagem dos alunos, e a segunda 

pode representar certo imobilismo em garantir os fundamentos considerados essenciais para a 

formação do estudante do Ensino Médio e, assim, justificam-se com o número de aulas ou a 

realidade dos alunos.  

Acreditamos ser necessário um movimento do colégio, professores, pesquisadores, 

órgãos centrais, preocupados em desenvolver competências e habilidades80 dos estudantes, 

                                                
80 Segundo McGaw (2012), na Austrália, o conceito de “competências e habilidades” é entendido por 
“capacidades” que gostariam que os alunos desenvolvessem. Para incorporação desse modelo, elaboraram um 
currículo nacional. O argumento utilizado foi o de que se deixar para os professores decidirem os que os 
estudantes devem aprender, em alguns lugares isso funciona muito bem porque dispõem de docentes criativos, 
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possibilitar-lhes condições de opções para ingressar no trabalho ou prosseguir os estudos na 

formação seguinte e não escolher formações que exijam menos pontuações, por 

considerarem-se despreparados para concorrerem com alunos oriundos dos colégios 

particulares. 

Tabela 45(extrato) - Você organiza didaticamente seu planejamento por competências e 
habilidades?   
Categorias Fr. % 
1. Organização do planejamento a partir das competências e habilidades. 6 35.2%  
2. Organização do planejamento a partir dos conteúdos disciplinares. 4 23.5% 
3. Tentativas de organização do planejamento a partir das competências e 
habilidades.  

4 23.5% 

4. Organização do planejamento a partir da realidade dos alunos. 2 11.7% 
5. Organização do planejamento para os alunos aprenderem parte do conteúdo que 
ensina. 

1 5.9% 

 

Tabela 46(extrato) - Respostas relacionadas à organização do planejamento por competências 
e habilidades 
Categorias Fr. % 
1. Organização do planejamento a partir das competências e habilidades.  
    “Faço o planejamento por competências e habilidades e apresento aos alunos”. 
 

6 35.2% 

2. Organização do planejamento a partir dos conteúdos disciplinares. 
    “Seria bom, mas ainda continuo no tradicional, competências todo mundo tem. 
Eu já tenho habilidade de trabalhar com linguagem em língua portuguesa, mas para 
isso tem que ter formação continuada”. 
 

4 23.5% 

3. Organização do planejamento por competências e habilidades a partir de 
tentativas.  
    “Tentei, mas é complicado trabalhar competências e habilidades”.  
 

4 23.5% 

4. Organização do planejamento a partir da realidade dos alunos. 
    “Didaticamente não. Eu tenho que colocar o assunto que os alunos estão 
necessitando partindo da realidade”. 
 

2 11.7% 

5.Organização do planejamento para os alunos aprenderem parte do 
conteúdo que ensina. 
    “Eu quero que meu aluno entenda 30 ou 40% do conteúdo estudado”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Entre as competências atribuídas ao professor para ensinar,81 Perrenoud (2000), coloca 

como primeira, organizar e dirigir situações didáticas, o que pressupõe planejamento, 

                                                                                                                                                   
com clareza sobre como o currículo deveria ser; em outros os professores não têm tanta certeza e ainda pior 
consideram certos componentes curriculares como inadequados aos seus alunos, restringindo as oportunidades.   
81 Perrenoud (2000) atribui dez competências para o professor ensinar: 1. Organizar e dirigir situações de 
aprendizagem; 2.Administrar a progressão das aprendizagens; 3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de 
diferenciação; 4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 5. Trabalhar em equipe; 6. 
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constituído como momento de elaboração de múltiplas situações de aprendizagem imbuídas 

de finalidades a serem alcançadas e previamente organizadas.   

  Como apresentado no Capítulo 1 deste trabalho, os fundamentos teóricos- 

metodológicos que fundamentam o Ensino Médio estão alicerçados na pedagogia das 

competências. Tendo em vista a orientação dos documentos oficiais, constatamos uma 

frequência de 35.2% dos docentes que elaboram o planejamento com base nas competências e 

habilidades e 64.8% dos respondentes não o consideram. Informação que se choca com os 

23.5% da tabela 43 quando afirmaram a elaboração de um planejamento subsidiado nos 

Parâmetros Curriculares Nocionais. Considerando o percentual de tentativas de elaboração, 

supomos que a maioria está em processo de apropriação. Não podemos deixar de manifestar 

preocupação com os 5.9% dos docentes que se dizem satisfeitos com uma aprendizagem de 

30 ou 40% do conteúdo trabalhado. Passa-nos a impressão de considerar o fracasso escolar 

como natural para alunos da rede pública, ou o paradigma de educação, está sustentado em 

ideias inatistas de aprendizagem, corroborado pelos princípios positivistas da escola 

tradicional, como também que para ensinar basta dominar o conteúdo da matéria, o que 

contradiz os ensinamentos de Gauthier et al (1998) e Tardif (2010). 

5.3.4 A Sala de Aula 

Lócus privilegiado das ações pedagógicas, espaço onde acontece as relações entre os 

sujeitos, saberes e práticas, por meio das interações, das interlocuções, da troca de 

experiências, das esperanças, desesperanças, alegrias e dissabores, tanto por parte dos 

professores quanto dos alunos. Momentos constantes de construção e reconstrução da prática 

educativa como registra Fonseca (2010, p. 391) “[...] objetividade e subjetividade, corpo e 

mente, razão e sensibilidade, o bio/psico/social em ação”. Na sala de aula, o professor 

re/constrói sua bio/grafia, sua história, sua trajetória, sua experiência pessoal e profissional. 

Espaço de aprender e ensinar, logo, um espaço, um campo de relações para a realização do 

planejado, a partir dos conhecimentos advindos da formação, da experiência e das leituras. 

  Normalmente, o docente quando planeja a aula, escolhe as melhores estratégias 

didáticas para ensinar. O objetivo é envolver os alunos nos processos de ensino para que eles 

aprendam. Nesse espectro de experiências, coletamos o que pensam sobre suas aulas, de que 

forma as organizam e quais as estratégias utilizadas para desenvolver os conteúdos.  

                                                                                                                                                   
Participar da administração da escola; 7. Informar e envolver os pais; 8. Utilizar novas tecnologias; 9. Enfrentar 
os deveres e os dilemas éticos da profissão; 10. Administrar sua própria formação contínua. 
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Tabela 47(extrato) - Como são suas aulas? De que forma as organiza? Quais as estratégias 
utilizadas para desenvolver os conteúdos? 
Categorias Fr. % 
1. Organização das aulas a partir de metodologias diversificadas. 9 52.9%  
2. Organização das aulas a partir de exposições didáticas e exercícios. 3 17.6% 
3.Organização das aulas a partir de exposições didáticas, leituras e exercício e às 
vezes vídeos. 

2 11.7% 

4. Organização das aulas a partir da realidade dos alunos. 2 11.7% 
5. Organização das aulas a partir dos conteúdos do ENEM e Vestibular UFS. 1 5.9% 
 
Tabela 48(extrato) - Respostas relacionadas à como o professor organiza as aulas 
Categorias Fr. % 
1. Organização das aulas a partir de metodologias diversificadas. 
     “Procuro dosar, tem conteúdos que não permitem ousar muito, são chatos até para 
mim, porém necessários, então parto de uma aula tradicional até a construção de 
blogs, discussão em sala de aula a partir de textos, documentos de época, projetos 
pedagógicos, seminários. Como disse depende do conteúdo”. 
 

9 52.9%  

2. Organização das aulas a partir de exposições didáticas e exercícios.  
     “Sou muito tradicional, explanar o conteúdo e praticar exercícios para 
complementar, pesquiso para que não fique só no livro didático e esquematizações”. 
 

 
3 

 
17.6% 

3. Organização das aulas a partir de exposições didáticas, leituras e exercício e 
às vezes vídeos.  
    “Minhas aulas são quadro e giz, procuro utilizar o espaço da sala de aula, às vezes 
utilizo os vídeos da TV escola, mas os vídeos são muito conteudistas, longe da 
realidade deles”. 
 

2 11.7% 

4. Organização das aulas a partir da realidade dos alunos. 
     “Trabalho com saúde, movimento e consciência corporal e alguns pontos dos 
PCN, mas adaptando à realidade deles. Faço o planejamento no começo do ano para 
ter ideias de como executar, por aulas. Nelas utilizo vídeos na sala de aula e vídeos 
fora da sala, porque entendo que as aulas podem ser realizadas fora da classe”.  
 

2 11.7% 

5. Organização das aulas a partir dos conteúdos do ENEM e Vestibular UFS. 
    “No Ensino Médio, o foco é a cobrança muito grande de trabalhar conteúdos por 
conta do ENEM e vestibular e até do próprio aluno, eles reclamam: “professora caiu 
tal conteúdo que você não deu”. Então, no terceiro ano você tem que focar no 
vestibular, fazer simulados, provas sobre o ENEM, resolver muitas questões e, ainda, 
trabalhar com questões mais gerais, porque o ENEM exige isso. Exemplo, você vai 
trabalhar sobre Química Ambiental com relação ao petróleo, vê os prós, os contras, o 
lado das questões ambientais, que a química não só se relaciona a desastres 
ambientais, promove o debate, mas você não pode dá muito tempo para essas 
questões, tem que planejar para trabalhar o conteúdo de uma maneira que eles 
entendam. O livro didático é muito extenso, não dar tempo trabalhar todo, pelo 
número de aulas, daí você seleciona os conteúdos mais importantes para trabalhar”.  
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Nos depoimentos, observam-se formas básicas de ensinar identificadas em três 

dimensões: transmissão de conhecimentos e aplicação de exercícios; transmissão de 
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conhecimentos aliada a uma diversidade de tipologias de aulas, com a inserção tecnologias 

digitais da informação e comunicação; e transmissão e transposição didática aliadas ao 

interesse de atenderem às expectativas dos vestibulares, devido à pressão, no caso de Sergipe, 

da Secretaria de Estado da Educação e alunos a submeterem suas aulas nessas questões 

imediatistas. Por isso, a professora diz que não pode dispensar do tempo necessário para 

desenvolver pesquisas e/ou projetos mais amplos.   

Levando em conta os relatos, mesmo tendo um grupo fechado nas metodologias da 

tradição pedagógica (aula expositiva e aplicação de exercícios), a maioria dos professores não 

abandonou a exposição didática e, aos poucos, vão integrando novas experiências 

metodológicas, tais como: (aulas interativas, desenvolvimento de projetos, simulação de 

situações- problema, construção de blogs). Ao se reportarem a expressões como “o livro 

didático é extenso”, “os vídeos são longe da realidade”, “os alunos tem problemas sérios com 

a leitura”, pensamos que se caracterizam em denúncias relacionadas a lacunas na 

aprendizagem oriundas do Ensino Fundamental e que necessitam de atenção e providências 

por parte dos professores e dos gestores educacionais, com o intuito de equacionarem esse 

problema, desenvolvendo ações não só no Ensino Médio, como em toda a Educação Básica. 

Essas colocações nos remetem às discussões travadas do Capítulo 2, quando se reporta 

a necessidade de formação continuada centrada nos problemas enfrentados pelos professores 

no dia a dia da escola.  

Trata-se de um processo contínuo de ação- reflexão-ação, no qual a prática não se 

dissocie da teoria desde o início do curso e, assim, os professores da escola possam ir 

estudando, trabalhando e, ao mesmo tempo, criando oportunidades de receber 

acompanhamento e dar orientação sobre suas experiências exitosas e não exitosas. Os erros 

poderão constituir-se em momentos de aprendizagem, não só para os alunos, como também 

para os docentes.  

Em seguida pedimos que caracterizassem uma boa aula.  

Tabela 49(extrato) - O que você caracteriza como uma boa aula?  
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno participa e, interage. 9 52.9%  
2. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno aprende.  4 23.5% 
3. Situam-se entre os que consideram boa aula a planejada. 2 11.7% 
4. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno consegue transportar para 
a prática. 

1 5.9% 

5. Situam-se entre os que consideram boa aula é a planejada e que o aluno aprende. 1 5.9% 
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Tabela 50(extrato) – Respostas relacionadas ao que caracterizam como uma boa aula  

Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno participa e 
interage.  
     “É aquela que o aluno fixa o olhar em você prestando atenção em que há aquela 
conversa interagindo perguntando”. 
 

9 52.9%  

2. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno aprende.  
     “Uma boa aula é quando os alunos dizem que pena que acabou. Aprendi”.  
 

 
4 

 
23.5% 

3. Situam-se entre os que consideram boa aula a planejada. 
      “Boa aula é aula preparada, planejada e bem diversificada”. 
 

2 11.7% 

4. Situam-se entre os que consideram boa aula a que o aluno consegue 
transportar para a prática. 
    “Uma boa aula é quando o aluno consegue utilizar o conteúdo na prática deles”. 
 

1 5.9% 

5. Situam-se entre os que consideram boa aula é a planejada e que o aluno 
aprende.  
     “Aula boa é a que o professor se prepara, mas tem a boa aula para os alunos quando 
dizem: agora eu aprendi”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

No sentido contrário, isto é, o que consideram não ser uma boa aula, os percentuais 

repetem-se, porém antecedidos do advérbio “não” como relata P-5: “Aquela em que ninguém 

se concentra ou presta atenção e aquela também que não há planejamento”. P-13: “Quando 

sou a estrela, posso fazer uma bela explanação didática, mas se meu aluno não participa, fico 

arrasada” P-12: “Quando o professor improvisa ou mesmo com o plano não consegue o 

interesse pelo conteúdo, não havendo a interação entre emissor e receptor a aula não tem 

sentido”. P-14 “Quando o aluno não interage, ele não consegue penetrar na aula, ai a aula fica 

chata, então a aula não é boa”. 

Nessas visões, nota-se, sobretudo, a valorização da interação aluno e professor, a 

consciência de que a aula precisa ser pensada planejada comprometida com a aprendizagem 

dos alunos, despertando interesse pelos estudos. Então, mesmo os docentes focados na 

transmissão dos conteúdos para memorização e repetição, baseados em ideias inatistas já se 

mostraram centrados na aprendizagem dos alunos. Então, o ofício de professor por meio das 

aulas, tem como função despertar o desejo82 de aprender, o prazer pela busca do saber, seja 

                                                
82Charlot (2005, p. 38) afirma que o aluno precisa ter desejo de saber, no sentido de despertar prazer pela 
apropriação do patrimônio humano, através da mediação do outro, da história do sujeito, e também pelas 
atividades significativas suscetíveis a satisfazerem os desejos dos sujeitos. Às vezes, o desejo do saber, não se 
manifesta, porque o sujeito não encontra nele nenhum prazer, nenhum sentido. 
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nos livros, na internet, nas discussões em sala de aula, nos projetos desenvolvidos, enfim em 

diversas situações de aprendizagem.  

Tabela 51(extrato) - Além de desenvolver os conteúdos da disciplina, realizam situações 
didáticas voltadas aos temas transversais? Como?  
Categorias Fr. % 
1. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos temas 
transversais. 

10 58.8%  

2. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir da proposição 
de projetos didáticos por iniciativa do professor. 

 
2 

 
11.7% 

3. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir das 
dificuldades de leitura.  

2 11.7% 

4. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos temas 
transversais, quando a colégio propõe projetos didáticos. 

2 11.7% 

5. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos temas 
transversais, como algo diferente da aula. 

1 5.9% 

 

Tabela 52(extrato) - Respostas relacionadas ao desenvolvimento de situações didáticas 
voltadas aos temas transversais  
Categorias Fr. % 
1. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos 
temas transversais. 
     “A química está relacionada Matemática e Biologia, mas utilizo História, 
Geografia. Quando aparece um desastre ambiental, localizamos o país, resgatamos a 
história do povo, doenças causadas pelo próprio desastre e assim analisamos sempre 
tem foco na Química”. 
 

10 58.8%  

2. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir da 
proposição de projetos didáticos por iniciativa do professor. 
     “Em História sempre mexe com os temas transversais. Fizemos um trabalho de 
História com a professora de Biologia. Visitamos uma estação de água. Questões de 
gênero, cidadania, surgimento das cidades foram trabalhados”. 
 

 
2 

 
11.7% 

3. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir das 
dificuldades de leitura 
    “De repente trabalho matemática, mas se o aluno tem uma dúvida em outros 
conteúdos, você precisa ajudar um pouco. A falha maior é de leitura e interpretação, 
leem sem observar as vírgulas. Erros de Português, aí eu corrijo e eles me perguntam 
se sou professor de Português. O professor precisa estar atento a essas questões”. 
 

2 11.7% 

4. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos 
temas transversais, quando a escola propõe projetos didáticos.  
    “A escola esse ano ainda não desenvolveu projetos em cima de temas transversais. 
Ano passado desenvolvemos projetos sobre orientação sexual”. 

2 11.7% 

5. Referem-se ao desenvolvimento dos conteúdos da disciplina a partir dos 
temas transversais, como algo diferente da aula. 
    “Às vezes eu paro uma aula e explico o que é sílaba tônica e sílaba átona, 
gramática, quando o aluno se atrapalha com a leitura de texto, Matemática, Biologia, 
quando falamos da origem do homem, aí entra em Darwin. Quando o momento é 
propício, agente discute sobre a discriminação do homossexual, da mulher, do 
negro”. 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Os relatos demonstram que a maioria trabalha com temas transversais, notamos a 

presença da interdisciplinaridade quando os professores afirmam que estabelecem 

intercomunicação entre as disciplinas por meio das relações entre elas, através da Pedagogia 

de Projetos, seja suscitada pelo colégio ou por iniciativa própria. Embora o trabalho seja 

multidisciplinar, na interdisciplinaridade as disciplinas não são negligenciadas, mas 

entrelaçam-se as da mesma forma que aparecem nos textos jornalísticos. Nestes, observa-se 

claramente Matemática e Língua Portuguesa. Então, é muito mais que uma simples integração 

de conteúdos ou o trabalho instigado por um tema gerador em torno do qual “borboletearão”, 

as diversas disciplinas. (MACHADO, 2005, p. 181).  

Segundo os fundamentos teórico-metodológicos do ENEM (BRASIL, 2005, p. 42), 

trabalhar a partir de tema gerador são tentativas simplificadas de implementação de ações 

interdisciplinares. E isso é insuficiente. Almeja-se, a partir da especificidade de cada 

disciplina, a constituição de um objeto novo ou uma subdisciplina que não chega uma a ter 

autonomia, porque não pertence a ninguém e é consequência da interação das discussões que 

envolvem diferentes disciplinas. 

Essas reflexões sobre interdisciplinaridade conduzem-nos a enfatizar a necessidade de 

formações continuadas centradas na prática dos professores, como também nos relatos de 

experiências bem sucedidas. Isso favorece o entendimento e, consequentemente, a 

aplicabilidade do que se constitui um dos princípios pedagógicos que orientam o currículo.   

  Com relação a trabalhar temas transversais, percebe-se, de forma mais explícita, a 

incorporação de questões voltadas à compreensão da realidade social, dos direitos humanos, 

questões ambientais, orientações sexuais e saúde. O entendimento de que, interrompem a aula 

para trabalhar os temas, ou projetos didáticos deve ser repensado pela escola e seus 

professores, porque passam a impressão de que discutir temas transversais não se 

caracterizam em aulas. A transversalidade deve-se quando possível, integrar-se aos conteúdos 

disciplinares. 

Tabela 53(extrato) - No cotidiano, da sala de aula, diante de situações complexas, você 
recorre a teorias estudadas na sua graduação ou especialização? Se sim, quais? 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que recorrem aos conhecimentos da experiência. 10 58.8% 
2. Situam-se entre os que recorrem aos conhecimentos das ciências da educação.     3 17.6% 

3. Situam-se entre os que recorrem às experiências dos docentes na graduação e pós-
graduação. 

2 11.7% 

4. Situam-se entre os que recorrem a conhecimentos das disciplinas. 1 5.9% 

5. Situam-se entre os que afirmam ter que dizer aos alunos que vão para a escola 
estudar e, aprender.  

1 5.9% 
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Tabela 54(extrato) - Respostas relacionadas à forma como os professores enfrentam situações 
complexas no cotidiano da sala de aula 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que recorrem aos conhecimentos da experiência. 
     “Não, numa especialização a gente aprende técnicas, mas na sala de aula é muito 
diferente. Na graduação, eu perguntava a professora porque a graduação não prepara 
o aluno para ensinar. Quando o recém-formado chega toma um choque entre o que 
aprendeu e a realidade da sala de aula. Eu fiz a graduação sendo professora e dizia 
muito isso aos meus professores da UFS. Só com a experiência aprende-se a resolver 
problemas. Quando aparece o problema,  você já sabe como resolver por conta da 
experiência, que você já viveu aí você aplica e os recém-formados não sabem lidar 
com isso, tomam choque”.  
 

10 58.8% 

2. Situam-se entre os que recorrem aos conhecimentos das ciências da 
educação.  
    “Recorro à psicologia da educação eu busco para entender o comportamento do 
aluno”. 
 

 
3 

 
17.6% 

3. Situam-se entre os que recorrem às experiências dos docentes na graduação 
e pós-graduação.  
   “Recorro sim, para poder perceber como superar as dificuldades. A prática nos leva 
a isso. O aluno, às vezes, demonstra a interpretação interessante de uma teoria 
filosófica, levanta questões de uma teoria filosófica que não passava na cabeça do 
professor e isso é muito importante”. 
 

2 11.7% 

4. Situam-se entre os que recorrem a conhecimentos das disciplinas 
específicas. 
   “Apelo para aula de cidadania. Eu tive um aluno que perturbava na sala de aula, 
não deixava eu dar aula, nem os colegas prestarem atenção. Eu perguntei onde 
morava. Um colega disse, moramos no povoado mais distante da cidade. No inverno, 
morremos de frio, o ônibus não tem nenhuma condição, os vidros são quebrados. No 
verão, chegamos à escola com o cabelo duro de poeira. Então, comecei questionar 
você enfrenta tudo isso para não aprender nada? Conversei com o aluno, ele começou 
a fazer reflexão e mudou o comportamento. Eu busco conhecimentos de Filosofia”. 
 

1 5.9% 

5. Situam-se entre os que afirmam ter que dizer aos alunos que vão para a 
escola estudar, aprender.  
“Estou no Ensino Médio desde 1992, se me perguntarem para fazer avaliação da 
educação eu faço um gráfico descendo. São feitas leis sem realmente saber o que está 
se passando na sala de aula. Sou crítico de avaliação paralela, avaliação qualitativa. 
O estudante está com a mente atrofiada. Tem que dizer ao aluno que ele vai para 
colégio estudar aprender, pesquisar como nos países estrangeiros. Aqui ele vem para 
copiar, colar, passear. Isto acontece por conta das facilidades que o sistema cria para 
educação. Se o professor passa uma atividade o aluno pergunta “vale quanto”? O 
aluno precisa fazer a pesquisa para aprender e não pela nota. Agente não vê a sede de 
aprender. Educação de cópia, o aluno hoje não quer ler um enunciado”.  
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Mais uma vez prevalece o saber experiencial, inexpressivamente das ciências da 

educação e disciplinares. Segundo Gauthier et al (1998 p. 33), a experiência e o hábito estão 

intimamente relacionados. Isso significa dizer que os docentes, diante de situações complexas 
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recorrem, de modo particular, a tudo que se encontra habitualmente registrado no seu 

repertório de saberes. Essa experiência construída na prática torna-se “regra” para decisões 

futuras, assumindo muitas vezes atividades de rotina. Embora as experiências sirvam de 

subsídios para enfrentar os problemas do cotidiano na sala de aula, estes são confinados na 

jurisprudência particular de cada professor.  

A explicação dos critérios nos quais se baseia nunca é conhecida nem testada 

publicamente. Justifica-se porque os argumentos não são validados por meio de métodos 

científicos. Gauthier (1998) e Trardif (2011) advogam que a ressignificação e publicização 

dos saberes experienciais constituem-se em fundamentos relevantes para a profissão docente. 

Todavia, nós professores ainda não dispomos de marcos teóricos validados na prática, que nos 

ajudem a explicar e compreender os processos, para inferir como ocorre em outras profissões, 

por exemplo, na medicina. Determinados medicamentos aplicados em pessoas com doença x 

e características y respondem satisfatoriamente, na agronomia o agrotóxico b combate a praga 

z. Outro ponto colocado em evidência são as experiências decorrentes dos cursos de 

graduação e Pós-graduação, isso nos remete aos ensinamentos de Pimenta (2007) quando 

afirma que a formação docente inicia na experiência discente. Nos relatos acima, apesar dos 

pesquisados enfocarem saberes disciplinares, nas explicações percebe-se implicitamente as 

inferências da experiência discente como espaço formador. 

Se nos reportarmos à experiência tratada na introdução desta dissertação, a professora 

quando atuou na 1ª série noturna, não dispunha de nenhuma experiência docente e sim 

discente. Isso supõe a importância de analisar e refletir a caminhada discente para a formação 

docente.  

Segundo Josso (2004, p. 24), as abordagens autobiográficas nos últimos quinze anos, 

tem assinalado o debate metodológico e epistemológico entre os pesquisadores-práticos da 

formação e pesquisadores das ciências sociais em educação. 

A última frequência de docentes, no quadro acima, parece destacar o papel da escola 

no mundo contemporâneo, no sentido de compreender a função social. Nas últimas décadas, o 

esforço do poder público tem concentrado na expansão da matrícula no Ensino Médio, 

todavia, ainda enfrenta problemas relativos à qualidade e formação docente continuada. 

Desse modo, encontramos os motivos dos professores, nesta questão, responderem que 

recorrem aos saberes da experiência e, por outro lado, enfatizamos a necessidade de pesquisas 

voltadas a publicação desse repertório de saberes. Fechamos este bloco temático, 

perguntando: 
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Tabela 55(extrato) - Sabemos que nas escolas, existem professores que resistem a inovações 
pedagógicas e ainda afirmam que isso contribui para resultados ineficazes no ensino, outros 
vivem em busca de novos modos de ensinar. Na sua concepção, é possível fazer educação de 
qualidade, sem inovação? 
Categorias Fr. % 
1. Orientação a partir das inovações pedagógicas. 9 52.9% 
2. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém manter a aula tradicional é 
muito importante.  

 
3 

 
17.6% 

3. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém é necessário adequar à 
realidade. 

2 11.7% 

4. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém professores e alunos não 
estão preparados. 

2 11.7% 

5. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém o problema é como aplicar 
essa inovação. 

1 5.9% 

 

Tabela 56(extrato) - Respostas relacionadas a inovações pedagógicas 
Categorias Fr. % 
1. Orientação a partir das inovações pedagógicas. 
    “Tem que inovar, foi o tempo que o professor dominava sozinho o conhecimento, 
tenho uma experiência que os alunos estão construindo um blog com textos deles, 
eles relutaram porque vem de uma prática reprodutora que só copiam. Os alunos me 
surpreenderam com as produções, desde o layout até as produções, inseriram 
músicas. Para mim, isso é inovar, permitir que os alunos aprendam de outra forma”. 
   “Tudo tem que inovar, inclusive a educação, tem uma história que tudo muda 
menos a escola, mas devemos mudar o sistema. Quem não está na sala de aula, no dia 
a dia tudo é culpa do professor. Devem fazer análise mais profunda”.  
 

9 52.9% 

2. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém manter a aula 
tradicional é muito importante.  
  “Inovar é preciso, porém temos que lembrar que as coisas que dão certo, que 
ficaram precisam continuar. Por exemplo, criticaram a tabuada, era ultrapassado o 
aluno precisar memorizar, hoje temos alunos nos 3ºs anos que não sabem tabuada, 
não conseguem ler e interpretar um texto, assim, estamos diante dos prejuízos dessa 
inovação”. 

 
3 

 
17.6% 

3. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém é necessário adequar 
à realidade. 
    “Sem inovação o tempo não anda. O problema é como aplicar essa inovação. 
Muitas vezes em nome da inovação não estão dando nada aos alunos. Muitos pacotes 
na educação não surtiram efeitos porque não estão de acordo com a realidade”. 

2 11.7% 

4. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém professores e alunos 
não estão preparados.  
   “Não. Agora nossos alunos ainda não estão preparados para inovação É difícil 
aplicar o novo quando as pessoas não estão preparadas para isso. A educação tem que 
revolucionar em todos os sentidos, nos Ensinos Fundamental, Médio e Superior”. 

2 11.7% 

5. Orientação a partir das inovações pedagógicas, porém o problema é como 
aplicar essa inovação. 
   “Às vezes, eu só saio do giz para o eletrônico. A Televisão, vídeos, internet são 
importantes para inovar, mas tem que ver como devemos usar a TV, o vídeo, o 
computador, não adianta usar a tecnologia sem mudar a metodologia. É importante 
inovar, mas depende de como vai ser utilizado. Não pode um computador substituir o 
professor”. 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Como se pode ver, os 100% dos professores pesquisados afirmam que não é possível 

fazer educação de qualidade sem inovação, porém 47.1% dos respondentes ressalvam: inovar, 

mas, manter a aula tradicional, professores e aluno não estão preparados, adequar à realidade, 

ter cuidado de como aplicar essas inovações.  

Nesses relatos, verificam-se ponderações, interpretamos como o medo de, em nome da 

inovação esvaziar as disciplinas de conteúdos e, por sua vez, baixar ainda mais a qualidade do 

ensino. Por outro lado, sentem-se na obrigação, diante das exigências das escolas, dos alunos 

e, ultimamente, com maior força, do ENEM.  Inovar significa alterar o habitus instituído em 

busca do instituinte e isso pressupõe mudança para assumir a novidade.  

Desde a implantação dos Parâmetros Curriculares Nacionais os professores estão 

diante de inovações, expressões como interdisciplinaridade, contextualização e pedagogia de 

projetos, circundam os espaços educativos e especialmente os projetos pedagógicos das 

escolas institucionalizadas a partir da publicação das Diretrizes Curriculares para o Ensino 

Médio.   Outra novidade é lidar com os novos recursos digitais, decorrentes da evolução 

tecnológica que provoca transformações na vida em sociedade, e, por conseguinte, o modo de 

trabalho do professor.  

Nesse cenário, o professor enfrenta o desafio de como desenvolver conceitos na 

interação entre sujeitos, informações e equipamentos. Para isso, é conclamado a aprender a 

utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) como ferramentas para 

facilitar o processo de aprendizagem que o MEC gradativamente disponibiliza nas escolas 

como: os laboratórios de informática compostos por projetos e programas educativos que 

incorporam os computadores na educação. Dentre os programas podemos destacar: o 

Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), responsável pela promoção do uso 

pedagógico das tecnologias digitais; e-Proinfo,83 caracterizado como ambiente interativo de 

formação de professores via internet, cujo objetivo é possibilitar ao professor aprender a usar 

e criar novas metodologias; o PROUCA84 um computador por aluno, que tem como objetivo 

contemplar cada estudante da Educação Básica com um computador portátil, tipo laptop. Em 

2012, o governo anunciou a compra de computadores tipo tablets para contemplar professores 

do Ensino Médio. Essas inovações assediam os alunos e impõem aos professores mudanças 

nas metodologias de ensino.  

                                                
83 O e-Proinfo é uma plataforma de aprendizagem colaborativa, desenvolvida pela Seed/MEC. 
84 PROUCA Programa Um Computador por Aluno, balizado na necessidade de: fomentar a inclusão digital; 
inserir a cadeia produtiva brasileira no processo de fabricação e manutenção dos equipamentos; melhorar a 
qualidade da educação nacional.   
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Entretanto, diante dos relatos apresentados na tabela, reconhecem-se avanços em um 

grupo, ao organizarem situações de aprendizagem com uso das (TDIC), e pontuam que não 

adianta usar a tecnologia sem mudar a metodologia. Acrescentamos mudar as concepções 

ensino, de avaliação, de sociedade, formação do homem com vistas ao desenvolvimento 

cognitivo, atitudinal e procedimental, por meio das relações que se estabelecem nos espaços 

formais e informais por onde circundam. Outro grupo argumenta que precisa manter a aula 

tradicional centrada na transmissão e memorização dos conhecimentos, pois os professores e 

alunos não estão preparados. Essa afirmação, interpretamos ser justificativas para a não 

inserção de inovações nas aulas.   

5.4 SABERES PEDAGÓGICOS 

Figura 7- Um esquema ilustrativo dos Saberes Pedagógicos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Nessa categoria e subcategorias serão analisadas as respostas de 17 questões 

conectadas com a terceira questão norteadora desta pesquisa, ou seja, quais as finalidades da 

educação escolar escritas no currículo oficial do Ensino Médio que traduzem o modo de 

ensinar e, como ele, em situações concretas recria, na prática docente, essas finalidades?  

5.4.1 Currículo no Ensino Médio 

Embora as políticas curriculares sejam verticais, emanadas por ações governamentais 

ligadas a propósitos de mudanças sociais e econômicas, são as reinterpretações dessas 

políticas híbridas das concepções de sociedade, escola, educação e ensino que caminham para 

a confluência dos interesses estatais ou estabelecem dinâmicas antagônicas, mais complexas, 

que não se esgotam nas orientações centrais.  

5.4.2 Metodologias 

5.4.3 A Aprendizagem  

 
5.4.4 A Avaliação 

5.4.1 Currículo no Ensino 
Médio 

5.4 Saberes Pedagógicos 
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Os governos elaboram propostas curriculares nacionais sobre o discurso de oferecer 

equidade a todos nas oportunidades de ensino, com o intuito de delimitar expectativas de 

aprendizagem observadas nas avaliações de larga escala. No entanto, é preciso sublinhar que 

essa proposta, para se efetivar, necessita de professores qualificados, bem remunerados e com 

condições dignas de trabalho. Por outro lado, alunos vivendo dignamente com seus direitos 

sociais respeitados.  

Tabela 57(extrato) - O currículo no Ensino Médio no Brasil tem passado por mudanças, as 
últimas foram decorrentes da nova LDBEN, PCNEM e mais recentemente do ENEM. Essas 
inovações alteraram em que, sua prática pedagógica? Se sim, como? 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os que alteraram a prática por conta do ENEM. 6 35.2% 
2. Situam-se entre os que alteraram, mas necessitam de formação continuada.    4 23.5% 
3. Situam-se entre os que alteraram, por conta do Vestibular e ENEM. 3 17.6% 
4. Situam-se entre os que não alteraram a prática. 3 17.6% 
5. Situam-se entre os que alteraram a prática a partir dos PCNEM. 1 5.9% 
 
Tabela 58(extrato) - Respostas relacionadas à alteração da prática docente em função da nova 
LDBEN, PCNEM e ENEM 
Categorias Fr. % 

1. Situam-se entre os que alteraram a prática por conta do ENEM.  
     “Eu trabalho com ENEM porque ele pode ser a porta de entrada nas 
universidades”. “Já fiz alguma coisa em relação ao ENEM contextualizar com 
filosofia, sociologia, geografia”.  
 

6 35.2% 

2. Situam-se entre os que alteraram, mas necessitam de formação continuada.  
     “Eu tive que buscar porque tudo é diferente. É fácil pegar uma gramática e 
colocar no quadro. É difícil, interdisciplinar, não houve prática, curso, o Estado não 
ofereceu nada e o professor não compra livros”.  
“São preocupantes. A ideia do ENEM é boa, porém vem com uma prova para todas 
as regiões do país. Os PCNEM orientam trabalhar o mundo do aluno. Precisam 
investir na formação dos professores para que eles possam aprender trabalhar com o 
ENEM”.  
 

 
4 
 

 
23.5% 

3. Situam-se entre os que alteraram, por conta do Vestibular e ENEM.  
    “Quando estamos na semana do vestibular trabalhamos de uma forma, na semana 
do ENEM, trabalhamos completamente diferente. É muito complicado”. 
 

3 17.6% 

4. Situam –se entre os que não alteraram a prática.  
     “Faço críticas às leis do país porque são importadas da Europa e cada país tem 
uma realidade diferente. Sou crítico, tenho minhas ressalvas”. 
 

3 17.6% 

5. Situam-se entre os que alteraram a prática a partir dos PCNEM.  
    “Os PCNEM são interessantes porque é uma espécie de coluna vertebral. Você não 
tem obrigação de dar, mas de guiar-se. Educação Física tem um pouco de liberdade, 
não tem obrigação de seguir um currículo fechado. Tenho colegas que ficam 
desapontados porque não está dando tempo de trabalhar os conteúdos. Preparar 
conhecimento, não como ser depositário, mas adequarmos a realidade deles”.  

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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 Então, 82.4% dos docentes afirmam que alteraram a prática pedagógica. Esses dados 

demonstram a aceitabilidade da maioria dos professores alterarem a prática por conta do 

ENEM. Na nossa interpretação, a prova oferece a objetividades dos PCNEM, PCN+, 

OCNEM, percebe-se que com a prova os professores começaram a compreender as propostas 

dos documentos oficiais e dado ao compromisso com os alunos de possibilitar-lhes 

prosseguimento nos estudos, sentem-se encorajados a buscar os saberes prescritos pelos 

órgãos oficiais. 

Entretanto, as tentativas de colocarem em prática os princípios pedagógicos parecem 

superficiais, devido à dificuldade do dominar os conceitos de interdisciplinaridade, 

contextualização, outro fator explícito nas falas, foi também a dicotomia nas provas do ENEM 

e vestibular. 

A nosso ver, essas dificuldades dos depoentes são previsíveis, porque os Parâmetros 

Curriculares para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio explicam 

esses conceitos de forma sucinta, não fornecem os fundamentos necessários para sustentar os 

planejamentos das quatro áreas curriculares. Ademais, a interdisciplinaridade e 

contextualização ficam ainda mais distante, ao se levar em conta que os cursos de licenciatura 

nas universidades pouco atentam para essa questão. Existe escassez de pesquisas acadêmicas, 

sobretudo com enfoque nos princípios pedagógicos do Ensino Médio. 

Há os que refutam as definições curriculares porque consideram distantes da realidade, 

outros, apontam que os PCNEM orientam trabalhar o mundo do aluno, no entanto, o ENEM 

regula essa possibilidade, quando aplica uma mesma prova para todos os alunos do país. 

Nesse sentido, o ENEM, não descarta o trabalho baseado no contexto do aluno, mas imprime 

a regulação da formação geral em âmbito nacional. 

Desse modo, os professores fazem tentativas de incorporarem nas aulas as orientações 

legais, mas continuam centralizados nos conteúdos disciplinares. Portanto, existe um 

descompasso entre a prática e a padronização dos currículos que se definiu a partir dos 

PCNEM e DCNEM, estabelecendo conteúdos únicos para os diversos estados brasileiros. 

Consideramos interessante o argumento utilizado pelo professor no item 5 do quadro 

acima, ao afirmativa considera os PCNEM e DCNEM como uma possível proposta curricular 

e não como a proposta curricular  a ser seguida. Isso significa que esses documentos devem 

ser lidos, interpretados, reinterpretados. Talvez esse posicionamento seja em função do 

docente trabalhar uma disciplina que não existe pressão por parte dos alunos e da escola para 

obter resultados que favoreçam o ingresso no Ensino Superior. Por isso, eles reiteram a 

necessidade de formação continuada. 
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Tabela 59(extrato) - As políticas curriculares apresentadas aos professores constituem-se em 
instrumentos eficazes para o desenvolvimento profissional dos professores? 

Categorias Fr. % 

1. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal. 

 
6 

35.2% 

2. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal, se o Estado oferecer formação continuada.  

 
4 

 
23.5% 

3. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém dizem que 
estão fora da realidade. 

 
4 

23.5% 

4. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, mas não 
trabalham. 

 
2 

11.7% 

5. Referem-se às políticas curriculares como imposições.  1 5.9% 
 

Tabela 60(extrato) - Respostas referente às políticas curriculares 
Categorias Fr. % 
1. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal. 
    “Se o professor for questionador, pesquisador, ajuda. O problema é que nesses 
documentos o professor não participou das discussões. Interdisciplinaridade, a forma 
como preparar as aulas, os PCNEM e ENEM subsidiam o professor na sala de aula”.  
    “São se o professor tiver a inteligência de analisar as propostas e poder aperfeiçoar 
elas, vejo como suporte das práticas metodológicas, porém quando vejo como ordem 
a ser cumprido, fica complicado porque fere a autonomia do professor”.   
 

6 35.2% 

2. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes para o 
desenvolvimento profissional e pessoal, se o Estado oferecer formação 
continuada.  
     “As empresas, antes de lançar um produto, reciclam os funcionários. É preciso 
reciclar o professor, as políticas são colocadas sem trabalhar nem discutir com o 
professor. Vejo na época da moeda o banco recicla os funcionários, para tudo, 
prepara para depois mudar. Chega o ENEM para o professor e para o aluno e fica 
todo mundo voando. Para atingir os objetivos tinha que preparar o professor. O 
programa Mais Educação é interessante, mas não dá condições para o 
funcionamento, ai empilham os alunos em uma sala para funcionar sem condições”.  
 

 
4 
 

 
23.5% 

3. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém 
estão fora da realidade do aluno.  
    “A intenção é que essas políticas curriculares tragam melhorias. Para o professor o 
problema é que destoa da realidade do nosso aluno. Sai do Governo Federal, você 
não pode comparar uma realidade de Brasília com a realidade daqui de Lagarto. A 
realidade aqui é outra”. 
  

4 23.5% 

4. Referem-se às políticas curriculares como instrumentos eficazes, porém 
estão fora da realidade, por isso não trabalha. 
    “Não porque é algo tão complicado, constantemente vem de cima para baixo. Um 
currículo pensado para a região sul e sudeste, não se adéqua a nordeste”. 
 

2 11.7% 

5. Referem-se às políticas curriculares como imposições.  
     “Muito pacote pronto sem saber a realidade da gente. Muitas vezes, temos que 
engolir outras vezes, não colocou em prática porque não deu certo”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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De modo geral, os professores têm posições críticas com relação às políticas públicas 

implantadas pelo governo, sentem o desejo de construir o currículo ou participar da 

construção das políticas de ensino. As múltiplas vozes que estão na sala de aula necessitam 

envolver-se na construção dos documentos norteadores para que se sintam partícipes das 

decisões. Entendem que as reformas devem partir dos professores porque estão lidando com 

os alunos, percebendo as necessidades. Advogam que reformas com base em experiências de 

grandes centros urbanos ou outras regiões não alcançam êxito porque são muito distantes da 

realidade em que trabalham.  

Com a intenção de atender reivindicações históricas dos docentes em construírem 

coletivamente um projeto ético, político e pedagógico, a Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica do Ministério da Educação, em 2003, realizou o Seminário Ensino Médio: 

Construção Política. Durante o Seminário, foi possível, com a participação da sociedade civil, 

intelectuais e educadores debater temáticas cujas questões eram pertinentes aos problemas e 

necessidades do Ensino Médio no Brasil. Em 2004, foram realizados Seminários Regionais. 

Em 2010, o MEC realizou o Seminário Nacional de Ensino Médio Inovador. Assim, cabe-nos 

dizer que existe um movimento por parte dos órgãos oficiais na busca de incorporar 

institucionalmente proposições que expressem as múltiplas vozes de educadores, intelectuais 

e sociedade civil, comprometidos com a qualidade social do Ensino Médio brasileiro.  

Outro ponto em destaque são as políticas de formação continuada. Os professores são 

conclamados a dominarem os conteúdos específicos para a docência, participar das discussões 

relativas à gestão escolar, atualizar-se em questões de cultura geral e ainda acompanhar as 

mudanças pedagógicas. Entre estas se deparam com as emanadas pelo ENEM, todavia não 

obtiveram formações relativas aos fundamentos teórico-metodológicos que embasam essas 

avaliações, mas são pressionados pelo colégio, comunidade e sociedade para oferecerem 

resultados positivos nas avaliações externas, caso contrário, são taxados como ineficazes. 

Esses fatores levam-nos a sublinhar o necessário e substancial investimento do Estado na 

Formação Continuada dos Professores. Propõe-se inserir a escola como espaço de formação 

voltado para superar as dificuldades, identificar iniciativas bem sucedidas para servirem de 

apoio a outras experiências e assim poder construir um repertório de saberes. Não podemos 

esquecer a frequência de professores resistentes às mudanças, seja pelo argumento das 

políticas estarem desconectadas com a realidade ou pela descrença. Talvez isso se deva ao 

desalento profissional diante das responsabilidades que se avolumam a cada dia ou pela 

insegurança em lançar-se a nova experiência. 
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Tabela 61(extrato) - A Seção IV da LDB, no art. 35 prescreve as finalidades do Ensino 
Médio. Inciso I – consolidação e aprofundamento dos estudos, possibilitando o 
prosseguimento; o Inciso II a preparação básica para o trabalho e a cidadania; III – 
aprimoramento do educando como pessoa humana, o IV a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no 
ensino de cada disciplina. Na sua concepção, essas finalidades são exequíveis para o Ensino 
Médio regular ou atingem campos diferenciados? 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os professores não atingirem as finalidades do Ensino Médio.  6 35.2% 
2. Situam-se entre os professores que trabalham focados no ENEM e Vestibular.   5 29.4% 

3. Situam-se entre os professores que para atingirem as finalidades do Ensino Médio, 
precisa de mudanças. 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores que trabalham para atingirem as finalidades do 
Ensino Médio. 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os professores que trabalham para uma formação humanística  1 5.9% 
  

Tabela 62(extrato) - Respostas relacionadas se os professores voltam o seu trabalho para às 
finalidades do Ensino Médio 
Categorias Fr. % 
1. Situam-se entre os professores não atingirem as finalidades do Ensino 
Médio.  
   “Gostaria que o professor fosse super-homem ou mulher maravilha. É praticamente 
impossível. Tenho alunos que só querem concluir o ensino médio, outros, o 
vestibular e outros, querem mudar de vida. É muito difícil alcançar tantas 
finalidades”. 
 

6 35.2% 

2. Situam-se entre os professores que trabalham focados no ENEM e 
Vestibular.  
      “A Secretaria de Estado da Educação de Sergipe tem focado no Vestibular, ano 
que vem deve focar no ENEM”.  
 

 
5 
 

 
29.4% 

3. Situam-se entre os professores que para atingirem as finalidades do Ensino 
Médio, precisa de mudanças. 
     “Acho que sim. Uma coisa que tem que mudar é que cada professor trabalha 
isoladamente”. 
 

3 17.6% 

4. Situam-se entre os professores que trabalham para atingirem as finalidades 
do Ensino Médio. 
      “Concordo, acho que tem que trabalhar para atingir todos os campos. Eu tenho 
que ver o aluno como pessoa humana, preparar nos conhecimentos científicos é 
importante para conseguirem trabalho”. 
 

2 11.7% 

5. Situam-se entre os professores que trabalham para uma formação 
humanística  
     “De jeito nenhum, ou você trabalha uma coisa ou outra. Na escola pública, o 
cunho é a formação do cidadão”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Diante desses relatos é fácil deduzir as dificuldades dos professores atenderem os 

preceitos legais no sentido de levar os alunos a compreenderem conteúdos, desenvolverem 

princípios de humanidade de forma a se relacionar com o conhecimento para atuar no 

contexto social, articulando conhecimentos científicos, tecnológicos, sócio-históricos. As 

mudanças nas finalidades do Ensino Médio, a partir de 1990, têm convocado os docentes, a 

revisitarem a direção do seu trabalho. A cada período, novas cobranças são feitas: preparar 

para a vida, para o trabalho, ultimamente, estão sendo pressionados em Sergipe a focarem 

suas aulas nas competências e habilidades definidas para o ENEM, tendo em vista que a 

Universidade Federal de Sergipe anunciou para 2012 aderir ao exame do sistema nacional de 

avaliação, como passaporte para ingresso em seus cursos, em substituição ao Vestibular.  

Abramovay e Castro (2003, p. 174), em pesquisa realizada, constataram a pressão 

sofrida pelos professores, dos alunos e pais para focarem o trabalho pedagógico nos 

conteúdos do Vestibular85.  

De fato, os professores são instigados por órgãos oficiais, alunos, pais, a executarem as 

políticas reguladoras do Estado, tendo direito a perfilarem entre as melhores ou piores do 

Estado ou país, no momento de divulgação dos resultados do IDEB86. Nesse ponto, faço coro 

com as afirmações de Apple (1994, p.80), ao nos alertar para o fato de que “o currículo 

nacional é um mecanismo para o controle político do conhecimento. Uma vez instituído, 

haverá pouca chance de voltar atrás”. O discurso Estatal é de assegurar igualdade de direito a 

uma formação de qualidade. Se deixar por conta dos professores, em alguns locais pode 

funcionar muito bem acompanhando as mudanças da sociedade e, em outros, que não 

contarem com professores comprometidos, pode causar prejuízos na formação dos estudantes. 

Partilhamos do pensamento de que a educação deve adaptar-se constantemente às 

mudanças da sociedade. O Ensino Médio, então, deve repensar a educação para a formação ao 

longo da vida, propiciando aos discentes o florescimento dos talentos por meio da memória, 

do raciocínio, da imaginação, das capacidades físicas, para os alunos servirem-se delas. 

Entretanto, essas responsabilidades devem ser também assumidas pelo sistema educacional, 

com a participação das diversas instâncias governamentais, no sentido de formular políticas 

públicas que fomentem condições objetivas de trabalho.  

Ainda com relação às Finalidades do Ensino Médio, perguntou-se: 

                                                
85 Ao colocar o termo vestibular no singular e não no plural, justifica-se porque a principal cobrança do colégio e 
comunidade é a aprovação no vestibular da Universidade Federal de Sergipe. Em segunda opção a aprovação nas 
Universidades ou Faculdades particulares.  
86 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 para medir a qualidade de cada escola e de 
cada rede de ensino. O indicador é calculado com base nos resultados das avaliações do INEP e nas taxas de 
aprovação. 
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Tabela 63(extrato) - Na prática pedagógica, como operacionaliza essas finalidades? 

Categorias Fr. % 
1. Orientação da prática pedagógica não voltada para atingir as finalidades do Ensino 
Médio.  

6 35.2% 

2. Orientação da prática pedagógica voltada para o ENEM e Vestibular   5 29.4% 
3. Orientação da prática pedagógica voltada para atingir as finalidades do Ensino 
Médio.  

2 11.7% 

4. Orientação da prática pedagógica voltada para as finalidades com indicativos de 
formação continuada. 

2 11.7% 

5. Orientação da prática pedagógica voltada para a formação da cidadania. 2 11.7% 
 
Tabela 64(extrato) - Respostas relativas à operacionalização das finalidades do Ensino Médio 
Categorias Fr. % 
1. Orientação da prática pedagógica não voltada a atingir as finalidades do 
Ensino Médio 
     “Eu não tenho condições de atender essas finalidades todas, faço que posso”. 
 

6 35.2% 

2. Orientação da prática pedagógica voltada para o  ENEM e Vestibular.   
     “Muito difícil. Como um dos objetivos é atingir o Ensino Superior é o que eu mais 
foco”. 

5 
 

29.4% 
 

3. Orientação da prática pedagógica voltada a tentativas de atingir as 
finalidades do Ensino Médio. 
      “Eu tento, não sei se consigo, procuro apresentar a teoria”.  
 

2 11.7% 

4. Orientação da prática pedagógica voltada para as finalidades com 
indicativos de formação continuada. 
     “O professor tem que estudar muito para melhorar”. 
 

2 11.7% 

5. Orientação da prática pedagógica voltada para a formação da cidadania. 
     “Formação do cidadão, o resto agente não trabalha”.  
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

 De acordo com os interlocutores, as finalidades expressas na LDB, que são trabalhadas 

na escola, são as de possibilitar o prosseguimento nos estudos e sutilmente preparação para a 

cidadania. Na tentativa de articular conhecimentos de formação geral, prosseguimento nos 

estudos, preparação para a cidadania, para o trabalho e desenvolvimento pessoal, o MEC 

lançou o Ensino Médio Inovador (2009), programa que busca apoiar as Secretarias Estaduais 

de Educação e do Distrito Federal no desenvolvimento de ações que promovam a melhoria da 

qualidade do ensino. A ênfase é dada no sentido de oferecer ampliação da carga horária de 

permanência nas escolas, somadas a projetos que desenvolvam formação científica e 

humanística, a valorização da leitura, o aprimoramento das relações teoria e prática, a 

utilização de novas tecnologias e desenvolvimento de metodologias criativas e inovadoras. 

Esse programa está sendo implantado em caráter experimental, em colégios públicos. Na rede 

estadual de Sergipe em 2011, foram contempladas dezessete unidades de ensino, o colégio 
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campo desta pesquisa não participa. No âmbito da Diretoria Regional de Educação, 

participam quatro colégios de Ensino Médio, sendo uma em cada município: Poço Verde, 

Riachão do Dantas, Tobias Barreto e Simão Dias. 

Fechamos este bloco temático, indagando se as Orientações Curriculares Nacionais 

alicerçam o planejamento pedagógico das aulas; 88.2% não conhecem o documento; e 11.7% 

dos professores declaram que alicerçam o planejamento a partir das OCNEM. Novamente 

mais uma iniciativa oficial sem ressonância nas atividades dos professores pesquisados.  

Assim, o entendimento dos sentidos e significados e concretude do Currículo do 

Ensino Médio determinada pelos documentos institucionais estão interligados à definição 

pedagógica do conteúdo a ser ensinado, como vai ser ensinado, isto é, quais são as 

ferramentas que subsidiarão o seu trabalho estão submetida a decisões do professor que, por 

sua vez, estão ligadas às expectativas da comunidade escolar ou do que ele concebe ser o 

melhor para o aluno, que nem sempre traduzem os preceitos oficiais. Essa última dimensão é 

chamada por Bourdieu (1975) de arbitrário cultural.  

5.4.2 Metodologias 

Os professores dispõem de um conjunto de saberes que fundamentam o ato de ensinar, 

entre estes se encontram as escolhas didáticas para gerir a matéria, no sentido de pensar 

previamente quais estratégias utilizar para possibilitar a aprendizagem dos alunos, levando-se 

em conta as variações individuais, sobretudo, os alunos com ritmos diferenciados de 

aprendizagem.  

Os diferentes modos de ensinar, traduzidos em estratégias de ensino ou como 

denominam Tardif & Lessard (2011, p. 260) de tecnologias do ensino, que o professor 

reconheça ou não, o referencial desse conhecimento encontra-se nas ciências da educação. Ao 

dizerem que ensinar é transmitir conhecimentos, facilitar a aprendizagem e organizar 

situações de aprendizagem, estes posicionamentos estão interligados as concepções 

epistemológicas de conhecimento, de inteligência e da prática docente. Nesse sentido, 

perguntamos:  

Tabela 65(extrato) - Você utiliza estratégias pedagógicas diversificadas? 
Categorias Fr. % 
1. Orientação metodológica diversificada. 11 64.7% 
2. Orientação metodológica diversificada, centrada na transposição didática. 2 11.7% 
3. Orientação metodológica diversificada, com a inclusão das TDIC. 2 11.7% 

4. Orientação metodológica centrada na exposição de conteúdos e utilização de 
vídeos. 

1 5.9% 

5. Orientação metodológica centrada na exposição de conteúdos. 1 5.9% 
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Tabela 66(extrato) - Respostas relacionadas às estratégias pedagógicas 
Categorias Fr. % 
1. Orientação metodológica diversificada.  
     “Seminários, mesas-redondas, jornal cultural, dinâmica, da bola. Eu utilizo 
textos, vídeos, músicas, dramatizações, leitura, muita produção de texto, 
esquematizações e outros”. 
 

11 64.7% 

2. Orientação metodológica diversificada, centrada na transposição didática. 
     “Aulas práticas, eu procuro fazer com que o aluno possa construir o próprio 
conhecimento dele e eu não fico só dando aulas apenas sou um guia nas 
aprendizagens. Tem dado resultado”. 
 

2 
 

11.7% 
 

3. Orientação metodológica diversificada, com a inclusão das TDIC. 
      “Agente trabalha com aulas práticas, textos técnicos, textos de revistas, troca de 
experiências com alunos, troca de e-mail, jogos, vídeos e atividades com celulares, 
internet”. 
 

2 11.7% 

4. Orientação metodológica centrada na exposição de conteúdos e utilização 
de vídeos. 
    “Utilizo muito não, mas uso exposição dialogada, trago vídeos”. 

 

1 5.9% 

5. Orientação metodológica centrada na exposição de conteúdos. 
    “Aula tradicional expositiva”. 
 

   1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Observamos que 88.2% dos professores fizeram rupturas com o ensino tradicional e/ 

ou incorporaram, no cotidiano de suas aulas, novas formas de ensinar. Insistimos em 

argumentar que essa nova redefinição das aulas está ancorada nas concepções de escola, 

sociedade, educação, aprendizagem, ensino, currículo, professor, relação professor-aluno que 

norteiam as estratégias, seja de modo consciente ou inconsciente.  Por esse motivo, de acordo 

com os relatos, nem todos concederam a mesma importância à diversificação das aulas, para 

torná-las mais atrativas e atender aos diferentes modos de aprendizagem dos alunos. Na 

verdade, se houver abertura para os alunos participarem das escolhas metodológicas ou 

emitirem suas opiniões sobre as aulas, e o colégio garantir condições estruturais de trabalho, 

os professores poderão consolidar o processo ensino-aprendizagem. Essa postura sublinha a 

atuação do professor pesquisador reflexivo a partir da prática docente.  

Tabela 67(extrato) - Motiva e mobiliza a atenção dos alunos para aprender? 
Categorias Fr. % 
1.Motivação e mobilização centrada em despertar interesse pelo conhecimento.  12 70.5% 
2. Motivação e mobilização centrada na formação humana. 2 11.7% 
3. Motivação e mobilização centrada no prazer em adquirir conhecimentos. 1 5.9% 
4. Motivação e mobilização, centrada nas avaliações. 1 5.9% 
5. Motivação centrada na aprendizagem dos conteúdos. 1 5.9% 
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Tabela 68(extrato) - Respostas relacionadas à motivação e mobilização da atenção dos alunos 
para aprender 
Categorias Fr. % 
1. Motivação e mobilização centrada em despertar interesse pelo 
conhecimento.  
      “Se você não chama atenção de sua aula, você não desperta o interesse é como 
um Marketing da disciplina”. 
 

12 70.5% 

2. Motivação e mobilização centrada na formação.  
     “Eu motivo, falo da importância de estudar, para melhorar de vida, ter uma 
formação, costumo no começo do ano fazer com os alunos exercício de 
futurologias”. 
 

2 
 

11.7% 
 

3. Motivação e mobilização centrada no prazer em adquirir conhecimentos.       
“Sempre que possível motivo para eles pensarem na grandeza que tem o 
conhecimento, ele precisa saber como lidar consigo mesmo e com a dinâmica 
social”. 

 

1 5.9% 

4. Motivação e mobilização, centrada nas avaliações. 
    “Sim. Sempre digo a eles que estão ali para aprender e vão ser cobrados mais 

adiante”. 
 

1 5.9% 

5. Motivação centrada na aprendizagem dos conteúdos. 
    “Mobilizo a atenção dos alunos para prestarem atenção às aulas”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Apoiando-se nas justificativas para a motivação e mobilização dos alunos para 

aprenderem, relatados pelos professores, todos eles manifestaram preocupação em integrar os 

alunos nas aulas, tanto de forma ativa, empenhadas em levar os alunos a responderem 

estímulos externos, agindo sobre eles, no intuito de construir, elaborar, transpor para situações 

reais, produzir os seus conceitos, como de forma passiva e mecanicista, limitando-se a 

solicitar atenção para a reprodução dos conhecimentos sistematizados historicamente. 

A tendência habitual dos docentes na cultura pedagógica é sinalizada pela transmissão 

dos saberes historicamente acumulado ao longo da história da humanidade às gerações mais 

jovens. Os saberes hoje são até mais valorizados que os bens materiais. Antigamente a 

maioria dos pais queria deixar patrimônio material como herança aos seus filhos. Hoje, o 

maior patrimônio é propiciar conhecimentos, por meio de uma boa formação geral, e as 

maneiras de continuar adquirindo mais conhecimentos a partir dos princípios que constituem 

os quatro pilares básicos da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser. A educação assim concebida indica uma formação para a plena 

realização do ser humano. Portanto, o papel do professor é através da prática desenvolver 

essas potencialidades.   
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Tabela 69(extrato) - Na sua prática pedagógica as experiências de aprendizagem são 
desenvolvidas individualmente, em pequenos grupos ou em grupos maiores?  
Categorias Fr. % 
1. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos diversificados. 9 52.9% 
2. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos diversificados para um 
aluno ajudar ao outro. 

4 
 

23.5% 
 

3. Referem-se a experiências de aprendizagem em pequenos grupos. 2 11.7% 

4. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos menores porque facilita a 
interação. 

1 5.9% 

5. Referem-se a experiências de aprendizagem individual. 1 5.9% 

 

Tabela 70(extrato) - Respostas relacionadas a experiências de ensino e aprendizagem 
Categorias Fr. % 
1. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos diversificados. 
    “Diversifico porque tem situações que, em grupos grandes, funcionam melhor e 
outras causam tumultos, outras situações grupos pequenos funcionam melhor”. 
 

9 52.9% 

2. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos diversificados para 
um aluno ajudar ao outro. 
    “Eu trabalho individual, em pequenos grupos. Grupos maiores, com duplas, um 
aluno que sabe ajuda ao que sabe menos. O problema é o professor foca atenção no 
aluno que sabe mais, o que sabe menos fica esquecido”.  
 

4 
 

23.5% 
 

3. Referem-se a experiências de aprendizagem em pequenos grupos.  
   “Gosto muito porque de pequenos grupos porque ajuda na socialização, um ajuda o 
outro”. 

 

2 11.7% 

4. Referem-se a experiências de aprendizagem em grupos menores porque 
facilita a interação. 
     “Pequenos grupos porque acho mais fácil de acompanhar e tem a coisa da 
interação”. 
 

1 5.9% 

5. Referem-se a experiências de aprendizagem individual. 
    “Eu trabalho individualmente, eu não posso desenvolver algo que não tenho 
habilidades, mas me esforço”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

As respostas ratificam as informações da Tabela anterior, no que diz respeito à 

diversificação de atividades, se bem que quando os 5.9% informam que trabalham grupos 

menores, diante de posicionamentos em questões anteriores, levam-nos a supor que o trabalho 

em grupos menores refere-se à aplicação de exercícios para a memorização dos conteúdos e 

não de possibilitar outras experiências de aprendizagem. Sabe-se da dificuldade que temos em 

abstrairmos da nossa zona de conforto para ariscar-se em tentativas não dominadas.  

Em contrapartida, apoderar-se de diferentes estratégias de aprendizagem presume 

rupturas com a didática tradicional e empreender atividades inovadoras, tarefa que exige, 

como diz Freire (1996, p. 35), risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de 
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discriminação. Isso pressupõe desvencilhar-se da tarefa de transferir, depositar, doar ao aluno 

tomando como paciente do seu pensar, mas inteligir, desafiar o educando a produzir sua 

compreensão do que fora anunciado, num movimento recíproco de dialogicidade, amparado 

nos fundamentos teóricos e na realidade social. Em se tratando do diálogo travado entre as 

disciplinas questionamos: relaciona o conteúdo de sua disciplina com outras áreas do 

conhecimento? Os interlocutores pontuam: P-13 “Gosto de trabalhar principalmente com 

projetos. Acho mais fácil trabalhar com Literatura, Geografia, Artes”; o P-7 “Relaciono com 

História, Biologia, Física. Quando trabalho função, velocidade média, probabilidade com 

Biologia mostro que o assunto é de Biologia, mas o cálculo é de Matemática”; o P-8 “Não dá 

para separar química Biologia Matemática, a Física também tem que relacionar a Química 

com Matemática. O ENEM vem em cima das ciências da natureza”. Assim, todos os 

enquetados confirmaram que dialogam os conteúdos com outras disciplinas, informação que 

obtém ressonância com as respostas da questão da tabela 53 explicitada nesta pesquisa.  

Sabe-se que, de modo geral, o trabalho na escola é multidisciplinar. No entanto, o 

enfoque interdisciplinar supera as barreiras das disciplinas, possibilitando interação entre elas, 

num movimento que busca compreender um determinado objeto nos diferentes ângulos.    

 5.4.3. A Aprendizagem dos Alunos 

 A aprendizagem dos alunos sempre esteve associada a determinantes sociológicos, 

psicológicos ou didáticos. Os sociológicos explicam que o insucesso dos alunos na escola se 

deve às condições sociais, os psicológicos para tratar das dificuldades de aprendizagem 

encontradas pelos alunos, os didáticos ao acreditarem que os alunos aprendem de acordo com 

as estratégias de ensino organizadas para eles. Essas explicações estão presentes nos debates 

pedagógicos que se interrogam constantemente sobre a formação que convém e consciente ou 

inconscientemente estão presentes nas escolhas dos professores para direcionarem o seu 

trabalho na perspectiva de alcançarem indicadores de aprendizagem significativos.  

Não é nossa intenção aprofundar estudos sobre a epistemologia dos determinantes 

sociológicas, psicológicas ou didáticas que impactam a aprendizagem dos alunos, mas 

compreender a subjetividade dos professores. Noutras palavras, a quem os professores 

atribuem o sucesso ou insucesso escolar.  
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Tabela 71(extrato) - Na sua concepção o que favorece e o que dificulta a aprendizagem dos 
alunos? 
Categorias Fr. % 
1. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: a falta de base dos 
alunos. 

5 29.4% 

2. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: famílias 
desestruturadas/desinteresse dos alunos. 

4 23.5% 

3. Concepções prospectivas relacionadas a  disponibilização de recursos    e o 
inverso dificulta a aprendizagem.  

3 17.6% 

4. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: salas superlotadas.  3 17.6% 

5. Concepções prospectivas relacionadas à relação professor aluno. 2 11.7% 
 

Tabela 72(extrato) - Respostas relacionadas ao que favorece e o que dificulta a aprendizagem 
dos alunos 
Categorias Fr. % 
1. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: a falta de 
base dos alunos. 
    “Procurar simplificar o conhecimento, ensinar o caminho que torne mais simples. 
Não é o conhecimento mais fácil é você simplificar. A falta de leitura dos alunos 
atrapalha muito, os alunos têm dificuldade de interpretação e leitura”. 
 

5 29.4% 

2. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: famílias 
desestruturadas/desinteresse dos alunos. 
    “O que dificulta é a questão da família. Se o aluno vem com problema para aula 
dificulta. Mesmo que venha para uma aula interessante, lá fora acha mais 
interessante, bater papo com colegas, a internet, o celular. A escola não colabora 
para o aluno se interessar pelas aulas”. 
 

4 23.5% 

3. Concepções prospectivas relacionadas a  disponibilização de recursos    e  
o inverso dificulta a aprendizagem. 
    “O que favorece é ter o material que eu preciso e saber levar a aula. Sempre 
procuro desenvolver atividades para que os alunos não fiquem dispersos, fiquem 
concentrados”. 
 

3 17.6% 

4. Concepções prospectivas relacionadas à didática; dificuldade: salas 
superlotadas.  
     “O que ajuda a maneira como o professor dá aula e o que dificulta são salas 
superlotadas, indisciplina, alunos desinteressados, a escola não dá suporte 
pedagógico ao professor”. 
 

3 
 

17.6% 
 

5. Concepções prospectivas relacionadas à relação professor aluno. 
      “Um bom relacionamento professor aluno. Quando o aluno gosta do professor 
ele gosta da disciplina, quando o inverso dificulta”. 
 

2 11.7% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

A Tabela 72 mostra a predominância da elaboração didática como pressuposto para a 

aprendizagem, embora destaquem que encontram dificuldades em trabalhar com alunos 

oriundos de famílias vulneráveis, desinteressados pelos estudos, salas de aulas superlotadas e 

falta de material didático. Relacionam também as relações afetivas, como situações proativas 
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para a aprendizagem. Tardif (2011, p. 120) salienta que a tarefa do professor consiste em 

transformar a matéria que ensina em algo compreensível e assimilável pelos alunos, então se 

constitui numa tarefa eminentemente pedagógica, como também colocada por nossos 

pesquisados.  

Nas palavras de Freire (1996, p. 92), os professores são determinados por sua 

competência profissional, não no sentido mecanicista, mas na “boniteza” da prática docente, 

num processo de respeito docente e discente.  

Quanto à pergunta se costuma voltar atrás para ensinar melhor o que o aluno não 

compreendeu do assunto estudado.  Entre os respondentes, 94.1% disseram que voltam atrás 

para ensinar melhor quando os alunos não compreenderam os assuntos; para 5.9%, depende 

da turma conforme os depoimentos: P- 4 declara: “Normalmente faço uma revisão da série 

anterior mesmo na aula seguinte retomo os conhecimentos de alguns pontos”; P- 8 “Sempre, 

muitas vezes o colega diz professora deixe isso para lá, se um precisa foco naquele aluno, não 

adianta uns irem e outros ficarem pra trás”; P-16 “Têm turmas que não volto”.  

Esses posicionamentos mostram frequência de professores preocupados com a 

aprendizagem dos alunos, possibilitando-lhes diferentes oportunidades de aprendizagem, 

entretanto mesmo numa frequência mínima, docentes utilizam procedimentos didáticos para 

punirem turmas, situação que poderia ser resolvida por meio de conversa com os alunos “mal 

comportados, desinteressados”. 

 A preocupação dos educadores deve ser fomentar nos alunos a motivação no sentido 

mais amplo, na perspectiva geral de uma formação permanente, como diz Delors (1999), uma 

formação ao longo da vida. 

No dizer do autor e sua equipe, essa formação está submetida a uma dura obrigação 

que pode parecer, à primeira vista, contraditória. “A educação deve transmitir de fato, de 

forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber fazer evolutivos, adaptados a civilização 

cognitiva, pois são as bases das competências do futuro”. 

Tabela 73(extrato) - O aluno que aprende estar relacionado mais a estímulos interiores ou 
exteriores?   
Categorias Fr. % 
1. Relacionam a aprendizagem a estímulos interiores e exteriores. 10 58.8% 

2. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores.  3 17.6% 
3. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores relacionados à família. 2 11.7% 
4. Relacionam a aprendizagem a estímulos interiores voltados a um projeto maior. 1 5.9% 

5. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores relacionados à estrutura do 
colégio. 

1 5.9% 
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Tabela 74(extrato) - Respostas relacionadas a estímulos interiores ou exteriores 
Categorias Fr. % 
1. Relacionam a aprendizagem a estímulos interiores e exteriores. 
     “Os dois porque depende de cada situação. Às vezes o aluno não tem estímulo em 
casa, mas tem objetivos e corre atrás”. 
 

10 58.8% 

2. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores.  
     “O estímulo é uma ação do meio exterior que vai instigar. Nós estamos instigando 
o aluno a um projeto maior”. 
 

3 17.6% 

3. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores relacionados à família. 
      “Eu acredito que o estímulo da família é fundamental. Não vejo o aluno que 
aprende como superdotado. Acho que o meio influencia mais do que a genética. O 
meio faz a diferença”. 
 

2 11.7% 

4. Relacionam a aprendizagem a estímulos interiores.  
     “O aluno que aprende é aquele que quer aprender. Eu tenho alunos que fico 
admirado com a vontade que eles têm de estudar, outros me deixam triste”. 
 

1 
 

5.9% 
 

5. Relaciona a aprendizagem a estímulos exteriores relacionados a estrutura 
do colégio. 
    “Aos dois, exteriores se o espaço é bom é um lugar de paz ele aprende”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

Quando se reportam aos estímulos exteriores, relacionam aos didáticos e sociológicos; 

quanto aos interiores, canalizam para o psicológico no sentido de explicar como ocorre o 

desenvolvimento da inteligência dos alunos. Desde a antiguidade, princípios teóricos 

fundamentam as visões dos docentes acerca das explicações de como podem agir para que 

aconteça a aprendizagem. Desse modo, os docentes são influenciados pelas teorias. Houve um 

tempo em que a escola centrava-se na teoria inatista, em seguida pelas concepções 

comportamentalista (behaviorista), a humanista e cognitivista. Nos tempos atuais, a tônica 

principal são as teorias cognitivistas,87 estas fundamentam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais dos Ensinos Fundamental e Médio, no intuito de trazer contribuições importantes 

para a compreensão de como funciona a cognição humana no processo de transformar as 

informações em saberes. Não se percebe nos interlocutores, percepções psicológicas e sim 

pedagógicas interessadas em como devem ensinar, quanto às questões sociológicas explicam 

                                                
87 Segundo Gauthier &Tardif  (2010) o pioneiro  da aplicação dos estudos em ciências cognitivistas na educação   
foram realizadas por Robert Gagné,  em seguida dois grandes pensadores, Piaget numa visão epistemológica de 
desenvolvimento dos conhecimentos e Vygotsky  na perspectiva histórico cultural  originaram as correntes 
construtivista e socioconstrutivista. Acrescentamos no cognitivismo, a teoria da Aprendizagem Significante de 
Rogers e a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel.   
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que os insucessos escolares têm relação com as condições de vida dos alunos e seus 

familiares. 

Tabela 75(extrato) - Qual a sua percepção do Ensino Médio atualmente. Você considera que 
houve melhorias. Quais são os maiores problemas? 
Categorias Fr. % 
1. Relacionam que não houve melhorias, os problemas são alunos no Ensino Médio 
sem base.  

8 47%% 

2. Relacionam melhorias quanto a metodologias, mas consideram problemas as 
cobranças do ENEM e vestibular. 

5 29.4% 

3. Relacionam melhorias a recursos, os problemas alunos desinteressados.  2 11.7% 
4. Relacionam melhorias a inserção de novas disciplinas, os problemas são 
avaliações formativas.  

1 
 

5.9% 
 

5. Relacionam melhorias na aprendizagem dos alunos, os problemas são a falta de 
formação continuada. 

1 5.9% 

 

Tabela 76(extrato) - Respostas relacionadas à percepção dos professores no Ensino Médio 
Categorias Fr. % 
1. Relacionam que não houve melhorias, os problemas são alunos no Ensino 
Médio sem base.  
   “Melhoria não houve. Os alunos estão vindos do Ensino Fundamental muito 
despreparado, não querem nem abrir um livro. A falta de base dificulta”. 
 

8 47% 

2. Relacionam melhorias quanto a metodologias, mas consideram problemas 
as cobranças do ENEM e, vestibular. 
    “Melhorias aconteceram, mas existem problemas. Um deles é ficar amarrado nas 
provas ENEM e vestibular e hoje em dia o sistema de educação se preocupa mais em 
mensurar do que dar condições de melhorias, não há investimentos”. 
 

5 29.4% 

3. Relacionam melhorias a recursos, os problemas alunos desinteressados. 
     “Melhorias quanto a recursos. O aluno hoje tem livros à disposição e fica 
descontente, dizem esse livro chato, pesado. Trouxe um livro maravilhoso e o aluno 
diz esse livro chato professor? O aluno tem livros, recursos de internet, laboratórios 
de informática, certo que tem problema de funcionamento, porém falta interesse do 
aluno”.  
  

2 11.7% 

4. Relacionam melhorias a inserção de novas disciplinas, os problemas são 
avaliações formativas. 
    “A identidade das turmas de ensino médio matutino, vespertino e noturno é uma 
diferença incrível. Houve melhorias no surgimento das disciplinas Filosofia, 
Sociologia. Discutem-se questões afro-brasileiras, com tantas facilidades e o aluno 
foge da sala de aula, e não me pergunte por quê. Não sei”. 
 

1 
 

5.9% 
 

5. Relacionam melhorias a aprendizagem dos alunos, os problemas falta de 
formação continuada. 
     “Houve melhorias no sentido do professor se preocupar mais com o aluno, mas 
em termos de notas precisa melhorar muito. O professor precisa de cursos de 
capacitação para trabalhar os quatro eixos, ele está vendo que precisa trabalhar o 
ensino médio de forma diferente”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Nos relatos, os professores reconhecem a baixa qualidade do Ensino Médio, entretanto 

canalizam para problemas externos, até mesmo quando afirmam que falta formação 

continuada. Compartilhamos com a ideia dos professores denunciarem fatores extraescolares 

que interferem no rendimento dos alunos, como também lutarem por questões estruturais na 

esfera do direcionamento de políticas públicas que impactem positivamente no cotidiano da 

escola. Contudo, a preocupação central dos docentes deve estar associada ao aprendizado, ao 

planejamento e execução de boas práticas, a necessidade de a escola constituir-se num espaço 

de formação continuada e assim, possa conduzir o ensino para a melhoria dos indicadores 

educacionais. 

5.4.4 A Avaliação  

A avaliação é uma atividade inerente ao ser humano, ela acompanha todas as etapas 

nos processos decisórios da nossa vida, seja para tentar conhecer o que estamos fazendo, 

como estamos fazendo ou qual a melhor forma de fazê-los para alcançar determinados 

objetivos. Ela orienta como podemos nos tornar pessoas críticas das nossas próprias ações, 

num processo reflexivo mais autônomo. A prática da avaliação na escola, historicamente tem 

sido utilizada para julgar as atividades ou a atividade realizada pelos alunos, aferindo um 

resultado.  

Nesse sentido, tem se constituído num instrumento de poder, muitas vezes para 

intimidar alunos, causando efeito contraditório ao procedimento de avaliar para corrigir o que 

não deu certo e refazer o novo caminhar na busca de novas elaborações assertivas, 

provocando o desenvolvimento do aluno. 

Com base na proposta de avaliar para detectar as falhas, subjaz pensar o porquê o 

trabalho (docente, discente) não produz resultados satisfatórios à maioria, como afirmado 

pelos docentes na tabela anterior. Para nós, isso pressupõe repensar a prática pedagógica 

comprometida com o outro, numa dimensão crítica, reflexiva dialética isto é, do ponto de 

vista dos professores e estudantes, nos princípios freireanos, uma avaliação democrática, 

como ato de liberdade, por configurar-se como rejeição a qualquer forma de domesticação, 

aprisionamento, alienação, opressão.  

Então, perguntou-se: Como avalia seus alunos? Costuma avaliar o processo ou só no 

final do bimestre através de provas? O que pensa da diversificação de instrumentos de 

avaliação alunos? É possível realizá-las? 88.2% dos respondentes afirmaram utilizar-se de 

avaliação formativa e somativa e 11.7% relataram que utilizam a avaliação formativa e 

somativa porque o colégio exige conforme relatos: P-13 “Cotidianamente. A prática é a 
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seguinte. Agente avalia com uma prova somativa e várias atividades formativas, como 

trabalhos em grupos, individuais, seminários. O que tenho percebido é que a diversificação de 

atividades, eles não fazem essa porque tem outras possibilidades, na outra também não fazem. 

Então tenho percebido que os alunos não aproveitam desse estilo e avaliação”. P - 16 :  “Eu 

avalio por causa da burocracia. Fazemos a avaliação qualitativa, eu passo trabalhos, os alunos 

não fazem e fica difícil”. 

Os posicionamentos indicam que a utilização da avaliação formativa e somativa88 não 

estão ancoradas nas concepções de avaliação democrática transformadora, e sim como 

pressupostos da domesticação, no sentido de cumprir determinações emanadas pela escola, ou 

Secretaria de Estado da Educação, visto que não evidenciamos indícios de avaliação 

diagnóstica para identificar as possibilidades e dificuldades no processo de ensino 

aprendizagem, percebemos uma sobreposição de atividades cobradas nas avaliações 

formativas e somativas.   

Com relação ao alinhamento avaliações internas e externas perguntamos: Você 

desenvolve avaliações voltadas para o ENEM?  E o vestibular? 94.1% dos professores 

desenvolvem avaliação seguindo modelo do ENEM e Vestibular e 5.9% dos professores não 

desenvolvem avaliação seguindo modelo do ENEM e Vestibular. Vejamos relatos: P-7: “Sim 

são semanas que entram em choque e acaba confundindo porque o ENEM é completamente 

diferente do vestibular. Eu tenho que traçar objetivo, ou vestibular ou tornar alunos 

pensantes”; P-4: “Realmente, olho os últimos ENEM e vestibular e, coloco nas avaliações. 

Avaliar é importante, você tem que modificar o que não está dando certo”. P-6 “Não pego 

modelo do ENEM. Não gosto de modelo seja do vestibular. Minhas avaliações são mais para 

eles pensarem, por isso não se saem bem. O ENEM, eu acho interessante”. 

 As justificativas para as respostas encontram respaldo na pergunta relacionada às 

finalidades do Ensino Médio, quando a maioria dos professores informou que focam o ensino 

voltado para o ingresso no Ensino Superior, por isso canalizam as práticas para o Vestibular e 

ENEM e organizam o planejamento por competências e habilidades. Percebe-se um 

percentual que entra em contradição com as respostas anteriores, e até na própria resposta ao 

declarar que não usa o modelo, os alunos se saem bem no vestibular e acha interessante o 

modelo de avaliação do ENEM. 

                                                
88 São três as funções da avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica deve acontecer o início das 
atividades para identificar alunos que precisam de esforço inicial para atingir as competências e habilidades 
traçadas; a formativa deve ocorrer durante todo o processo permitindo aos professores e alunos medidas 
corretivas; a somativa visa identificar em que grau as competências foram alcançados ao final de um período, 
semestre ou ano letivo, expressando o seu resultado em notas ou conceitos. 
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Tabela 77(extrato) - Acredita serem importantes às avaliações externas? 
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de oferecer visibilidade da qualidade do ensino nos estados e país. 10   58.8% 
2.  Remete a ideia de diagnosticar o obvio, precisavam avaliar as condições. 3 17.6% 
3. Remete a ideia de avaliar também como os professores estão trabalhando. 2 11.7.% 
4. Remete a ideia de organização do ensino no país. 1 5.9% 
5.  Remete a ideia de exclusão, não considera o ENEM avaliação justa. 1 5.9% 
 
Tabela 78(extrato) - Respostas referentes à importância das avaliações externas  
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de oferecer visibilidade da qualidade do ensino nos estados 
e país.  
    “Contribui para ver os resultados. O avanço é muito pouco. Os resultados do 
Ensino Médio no Brasil são muito fracos. É por causa da realidade deles; Em 
Sergipe, São Paulo os resultados não são bons”. 
 

10    
58.8% 

2.  Remete a ideia de diagnosticar o obvio, precisavam avaliar as condições. 
      “Avaliam pra que? Para dizer que não está bom. Isso todo mundo sabe, porque 
ao invés de avaliar não pensam em políticas públicas para melhorar o ensino, para 
melhorar as condições das escolas, precisa de política e não apenas de resultados”. 
  

3 17.6% 

3. Remete a ideia de avaliar também como os professores estão trabalhando. 
    “Agente está sendo avaliado a todo o momento. O Estado também tem que ter. O 
problema é que não é só avaliar tem que trazer recursos melhorias”. 
 

2 11.7.% 

4. Remete a ideia de organização do ensino no país. 
     “Acho bom porque antigamente era mais solto, dá mais segurança, qualidade ao 
aluno, as provas externas, elas forçam a organização do ensino. Antes era tudo 
solto”. 
 

1 5.9% 

5. Remete a ideia de exclusão, não considera o ENEM como avaliação justa.  
     “Na minha concepção elas excluem mais do que valoriza os alunos. O ENEM 
separa, não acho justo, penso que não provam a qualidade do aluno, ajudam mais 
nem sempre”. 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 

  Diante  das respostas obtidas, verificou-se aceitação das provas externas da maioria dos 

questionados, embora sinalizem para a necessidade da implementação das políticas públicas 

para garantir a qualidade do ensino. Uma frequência mínima de professores não considera 

justa a avaliação do ENEM. Essa posição leva-nos a inferir que é por conta da discrepância de 

condições objetivas de trabalho dos professores entre as esferas estaduais e federais, como 

também do contexto cultural, social e econômico dos alunos. É como se considerasse que 

todos os estudantes dispusessem das mesmas condições de formação. Com a intenção de 
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verificar a consistência das respostas no quesito avaliação e assim conseguir concluir o bloco 

de questões interligadas a terceira questão desta pesquisa, perguntou-se:  

Tabela 79(extrato) - Se você tivesse que teorizar a prática de avaliação, como você 
conceituaria? 
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de avaliar para julgar, a partir da nota.  8    47% 
2. Remete a ideia de avaliar para detectar as possibilidades e as dificuldades dos 
alunos relacionadas ao processo ensino aprendizagem.  

5 29.4% 

3. Remete a ideia avaliar para promover o crescimento integral do estudante. 2 11.7.% 
4. Remete a ideia de avaliar para propiciar revelação das diferentes atividades 
desenvolvidas pelos alunos. 

1 5.9% 

5. Remete a ideia de oferecer condições aos professores exercerem avaliações 
formativas. 

1 5.9% 

 

Tabela 80(extrato) - Respostas relacionadas aos conceitos de avaliação 
Categorias Fr. % 
1. Remete a ideia de avaliar para julgar, a partir da nota. 
   “Avaliar é quantificar os resultados. Eu avalio quantificando o que o aluno 
aprendeu através de uma nota.” 
 

8    47% 

2.  Remete a ideia de avaliar para detectar as possibilidades e as dificuldades 
dos alunos relacionadas ao processo ensino aprendizagem. 
     “Avaliar é o momento que não só avalia o aluno, mais avalia você como 
profissional a sua prática. Quando avalio meus alunos, quero saber o que eles estão 
conseguindo para ir verificando o que avançou e o que eu preciso fazer para eles 
avançarem ainda mais.” 
  

5 29.4% 

3. Remete a ideia avaliar para promover o crescimento integral do estudante.  
    “Avaliação são possibilidades de dar ao sujeito a oportunidade de se desenvolver 
como pessoa. O que ele precisa ou não saber. O professor não deve conceber 
avaliação do sujeito somente em momentos específicos, mas possibilitar o indivíduo 
a crescer e se desenvolver enquanto pessoa.”  
 

2 11.7.% 

4. Remete a ideia de avaliar para propiciar revelação das diferentes atividades 
desenvolvidas pelos alunos. 
    “Eu penso que ela é produtiva porque se o aluno não consegue se desenvolver num 
seminário se desenvolve em outras opções. Penso que avaliação tem que ser 
diversificada para atender os diferentes alunos e não só a um tipo.” 
 

1 5.9% 

5.  Remete a ideia de oferecer condições aos professores exercerem avaliações 
formativas. 
    “Primeiro a escola deveria mudar. Deveria ser diferente o professor não tem 
condições de corrigir centenas de trabalhos, fica mais difícil fazer um trabalho sério.” 
 

1 5.9% 

Fonte: Dados da pesquisa, jul. 2011. 
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Com esta última questão, pode-se observar que, embora a escola exija o cumprimento 

do Art. 24, inciso V, alínea “a” 89 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os 

professores utilizem a prova como instrumento de avaliação somativa e demais atividades 

com finalidades formativas, os pesquisados estão divididos basicamente em duas diferentes 

concepções de avaliação: o grupo que pertence à avaliação conservadora e o grupo da 

avaliação transformadora. Para os conservadores, a avaliação se caracteriza como ajuste e 

controle dos processos de aprendizagem  por meio de provas com predominância nos aspectos 

quantitativos para decidir sobre a aprovação ou reprovação dos alunos. Para o grupo da 

concepção transformadora a avaliação caracteriza-se como instrumento contínuo que 

redimensiona a prática educativa, por meio da observação sistemática contínua dos processos 

de aprendizagem através dos registros feitos nas produções realizadas pelos alunos, que 

acontece antes, durante e depois da ação educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89 V- a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência nos aspectos qualitativos sobre 

os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais;  
b) Possibilidade de aceleração nos estudos para alunos com atraso escolar; 
c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado; 
d) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de 

baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. BRASIL. 
LDBEN 9.394/96 (2010, p. 21-22). 
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CONCLUSÃO 
 

A análise da relação teoria e prática no Ensino Médio constituíram-se em notório 

desafio; debater a educação escolar tomando como referência as orientações dos documentos 

oficiais, os fundamentos teórico-metodológicos do Exame Nacional de Ensino Médio, os 

conceitos de saberes docentes, frente às concepções dos professores de ensino, sala de aula, 

formação docente, currículo no Ensino Médio, planejamento, metodologias, aprendizagem e 

avaliação. 

Para imersão nas informações obtidas nesta pesquisa, serviu-se dos questionários 

aplicados a dezessete professores do Ensino Médio do Colégio Estadual Sílvio Romero, 

localizado no município de Lagarto. Assim, com base na análise das respostas dos docentes às 

perguntas que nortearam esta pesquisa observamos que:  

Quanto ao que significa ensinar, constatou-se que a maioria concebe o ensino como 

aprendizagem contínua por conta da diversidade de demandas, seja da escola, das mudanças 

curriculares ou da sociedade. Os demais afirmaram que ensinar é mediar, facilitar a 

aprendizagem, na perspectiva da formação integral. Porém, para uma frequência de 

professores, ensinar é transferir conhecimentos na esfera da escola. No que se refere aos 

saberes, as habilidades e as atitudes mobilizadas na prática pedagógica, a maior parte dos 

pesquisados centrou-se no ato de planejar a partir dos saberes disciplinares e da realidade dos 

alunos, outro grupo de docentes agrega ao ato de planejar os saberes local e global. No que 

tange a relevância para a prática docente, a mesma proporção escolhe a conjuntura dos 

saberes disciplinares, curriculares, da ciência da educação, com foco nas inovações 

tecnológicas em nível local e global e os saberes da experiência e da realidade dos alunos. 

Consideramos avanço os professores reconhecerem que existem saberes oriundos da 

experiência e que para ensinar precisam mobilizar um amálgama de conhecimentos. Em se 

tratando de como constroem os saberes da ação pedagógica atribuem a um desenvolvimento 

contínuo, a partir das leituras de formação geral, específica, das ciências da educação e 

experiências enquanto docentes. Intitularam-se professores reflexivos no sentido de 

transformação e aperfeiçoamento da prática docente, o que pressupõe reflexão sobre o que vai 

ensinar, como vai ensinar e para que vai ensinar, tendo em vista a preocupação manifestada 

com os resultados das avaliações possibilitadoras de ingresso no Ensino Superior na rede 

pública.  

Diante dessas constatações, fica nítido que os professores, em sua maioria, 

reconhecem a importância da prática docente crítica, implicante no pensar certo, agir certo, 
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fazer e refazer o seu percurso pedagógico a cada experiência num “movimento dialético entre 

o fazer o pensar e o saber fazer” Freire (2010, p.38). No entanto, o autor nos adverte para não 

cair na prática reflexiva espontânea, sem nenhuma rigorosidade metódica, esta produz um 

saber ingênuo, um saber de experiência sem aproximação de um conhecimento 

epistemológico. 

Situam-se entre os que organizam a prática docente a partir dos ensinamentos da 

ciência da educação voltada para o currículo, planejamento, disciplinas, metodologias e 

avaliação da aprendizagem. A maioria realiza tentativas de transformar os saberes teóricos em 

saberes práticos, a partir de simulações de situações concretas. Na mesma proporção, a partir 

dos planejamentos, metodologias e diversas leituras voltadas à formação geral, disciplinar, 

avaliação da aprendizagem e utilização das Tecnologias Digitais da Informação e 

Comunicação (TDIC).  

No tocante ao que consideram relevante para a melhoria da qualidade do ensino, parte 

dos docentes sinalizou para mudanças na formação inicial, no sentido de relacionar teoria e 

prática, e outra parte para garantir sólida formação inicial. Um percentual significativo 

referiu-se à institucionalização de políticas públicas voltadas a melhoria da infraestrutura das 

escolas. Para eles, as condições estruturais com as quais trabalham dificultam os processos de 

ensino. Em contrapartida, a formação continuada e o comprometimento com o ensino 

aprendizagem constituem-se elementos fundamentais para serem bons professores.  Apesar da 

maioria não conhecer um site que apresenta sugestão de aulas, declarara atualizar seus 

conhecimentos através de leituras nas diversas mídias: livros, periódicos e internet.  A minoria 

referiu-se à participação em cursos de formação continuada, informação contraditória, porque 

formação continuada é importante para a melhoria do ensino ou refere-se à responsabilidade 

pela sua própria formação? Desse modo, os professores canalizaram as respostas para 

questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, ponto convergente com os 

pesquisadores da educação. Sobre as orientações para cursos de formação de professores, a 

maioria sinalizou para o fato das instituições formadoras voltarem os seus cursos para a 

relação teoria e prática, acompanhando a dinâmica da sala de aula, seguido de um percentual 

preocupado com o domínio dos saberes disciplinares. Os professores defendem que cursos de 

formação inicial devem aproximar o máximo o discurso epistemológico do prático. 

No que se refere à elaboração dos planos de ensino e ou planejamento das aulas, a 

maioria fundamenta-se nos saberes disciplinares seguidos dos programas de ensino da UFS e 

ENEM. Alguns recorrem aos Parâmetros Curriculares Nacionais e ao livro didático. 

Informação contraditória quando mencionam o conjunto de saberes como importantes para a 
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prática pedagógica. Reconhecidos esses pressupostos, cabe mencionar que a maioria dos 

docentes fazem alterações durante o período letivo por conta da realidade dos alunos, se bem 

que a escola dispõe de um grupo cujas alterações são vinculadas as provas do ENEM e UFS. 

Esses contrariam a legislação vigente. Com relação à organização didático-pedagógica com 

vistas à consecução das competências e habilidades a minoria formula o planejamento com 

base na nessa orientação didática. Uma parte significativa afirmou que tenta, porém deixou 

transparecer que não consegue. Os demais afirmam focar na realidade dos alunos e nos 

conteúdos disciplinares. Um ponto que não podemos negligenciar é o conformismo de um 

professor pesquisado com resultados insatisfatórios de aprendizagem.  

No que se refere à sala de aula, a maioria diversifica as metodologias, caracteriza 

como boa aula a que o aluno participa, interage, desenvolve conteúdos com base nos temas 

transversais e diante de situações-problema recorre aos conhecimentos da experiência.   Está, 

ainda, imbuída em fomentar inovações pedagógicas. Entretanto, não podemos ignorar que 

parte dos professores, seja por preconceito ou descrença é contrária à diversificação de 

metodologias e diz que os alunos devem prestar atenção, manifestar-se interessados em 

aprender os conteúdos trabalhados. 

No que diz respeito às mudanças provenientes LDBEN, Parâmetros Curriculares 

Nacionais e, mais recentemente, do ENEM, entre os pesquisados, a maioria alterou a prática 

pedagógica, seja por conta das orientações curriculares, do ENEM e Vestibular; outra parte 

reconhece a necessidade de formação continuada e há os que ignoram as orientações centrais. 

Um grupo considera esses instrumentos como fomentadores de desenvolvimento profissional 

e pessoal; outros afirmam que as orientações centrais não estão conectadas com a realidade 

dos alunos, há também os que resistem a políticas impostas pelo governo.  

Com relação às finalidades da educação escolar escrita no currículo do Ensino Médio, 

a maioria não atende as finalidades, seja por conta da multiplicidade de finalidades que, 

segundo os respondentes, atingem campos diferenciados, seja por conta do ENEM e 

Vestibular. Para atingirem as finalidades, prescindem de trabalho coletivo, mas há também os 

que dizem atingir as finalidades. Existem os que afirmam que preparam para a cidadania.  

A despeito das metodologias, a maioria explicita a diversidade de opções, inclusive 

com a inserção das tecnologias digitais da informação e comunicação, porém também 

encontramos professores centrados na exposição didática dos conteúdos e outros motivadores 

e mobilizadores dos alunos para despertar o prazer pelo crescimento intelectual.  

Quanto à aprendizagem dos alunos, houve predominância na elaboração didática, 

todavia canalizam também para questões sociológicas e a falta de condições estruturais dos 
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estabelecimentos de ensino, como também no que se refere ao relacionamento professor e 

aluno. A maioria relaciona aprendizagem a estímulos interiores e exteriores, no sentido da 

responsabilidade da escola prover os alunos de elaborarem projetos de vida.   

No que concerne à observância de ter havido melhoria no Ensino Médio, os 

professores participantes relacionam que elas decorrem da inserção de novas disciplinas no 

currículo, da disponibilidade dos recursos e das metodologias de ensino. Quanto aos 

problemas, elencam a falta de base dos alunos, as cobranças em aprovações no vestibular e 

ENEM, desinteresse dos alunos, as avaliações formativas e a falta de formação continuada. 

No tocante a avaliação da aprendizagem, todos utilizam avaliações formativas e 

somativas, por conta da exigência da escola em cumprir o preceito legal. Há o grupo dos que 

absorveram a diversificação de instrumentos de avaliação e há os que são contrários a esse 

tipo de avaliação. Apesar de, em questões anteriores, não concentrarem o planejamento nas 

competências e habilidades, elaboram as provas com base no Vestibular e ENEM. Uma 

frequência pequena considera as avaliações externas importantes para o país; uma minoria 

considera processo injusto. No que se refere ao conceito de avaliação da aprendizagem, a 

maioria remete a ideia de avaliar para julgar, seguida de avaliar para detectar as possibilidades 

e as dificuldades dos alunos relacionadas ao processo ensino-aprendizagem.  

Constatou-se que, de fato, o saber que norteia a prática pedagógica dos professores do 

Ensino Médio é decorrente da formação acadêmica, das concepções epistemológicas, mesmo 

inconscientemente, e, principalmente, das experiências advindas da sala de aula. Por isso, eles 

se constituem continuamente num processo inacabado. 

Desnudar essas e outras questões relativas à dinâmica da escola, de acordo com um 

grupo de depoentes pode-se perspectivar um devir prenhe de transformações que lhes permite 

acompanhar as mudanças tecnológicas e sociais. Contudo, para outro grupo, persistem 

resistências, contradições e antagonismos quanto à inserção de novas concepções para alterar 

a prática docente. Decerto conjecturar que junto a questões, estruturais, funcionais, didáticas e 

sociológicas, este último grupo abriga a contramão do que o Estado e sociedade almejam, 

torna-se fácil. Complexo é buscar a medida certa para conseguir erigir outra cultura 

institucional rumo ao avanço da aprendizagem dessa última etapa da Educação Básica. 

Problemática que poder ser empreendida por outras pesquisas. 
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APÊNDICE A - Perguntas do Questionário para Traçar o Perfil dos Pesquisados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REEITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 
Título da Pesquisa: Saberes Docentes como articuladores do diálogo entre teoria prática no 
Ensino Médio  
Orientadora: Profa. Dra.Veleida Anahí da Silva 
Departamento: NPGED– Núcleo de Pós Graduação em Educação 
Telefone para contato: (79) 3631-1988 – 9986-5013 E-mail: claudicealmeida@yahoo.com.br 

Prezado (a) Professor (a), 

As questões que você responderá, subsidiarão o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado em 
Educação na linha da Formação de Professores. Caso aceite participar, suas respostas serão 
tratadas de forma anônima, confidencial, isto é, o seu nome será preservado. Os dados 
coletados serão utilizados para a produção da dissertação, solicitada como pré-requisito 
parcial para a conclusão do Curso e/ou divulgados em eventos e/ou revistas científicas. O 
nosso objetivo é analisar as concepções que permeiam as práticas de ensino e os saberes dos 
professores que atuam no Ensino Médio. Suas contribuições serão de suma importância para 
que possamos compreender as nossas indagações e encontrar possíveis respostas para o 
problema de pesquisa. Desde já, agradecemos sua colaboração. 
 

Atenciosamente, 
 

Maria Claudice Rocha Almeida 
Mestranda em Educação NPGED/UFS 

 
PERFIL DOS SUJEITOS QUESTIONADOS 

1. Dados Pessoais 
Nome Completo:____________________________________________________ 
Sexo: (  ) Feminino (  ) Masculino   
Idade. _______________________ 
Endereço Residencial: ________________________________________________ 
Cidade: ____________________________________ CEP _____________________ 
Tel. Residencial. _______________ Celular ______________ E_mail: ___________ 
 
2. Formação Acadêmica (especificar) 
 
2.1-Curso de Graduação:___________________________________________ 
Habilitação (ões)___________________________________________________ 
Início: ____________        Término: _______________ 
Instituição Formadora: ________________________________________________ 

 



190 
 

Duração do Curso__________ 
Modalidade do curso: 
(   ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) À Distância 
 
2.2 - Pós-graduação: 
(   ) Especialização (   ) Mestrado (   ) Doutorado (   ) Outros 
Início: __________________ Término: _____________ 
Área: ______________________________________ Duração do Curso: __________ 
Instituição Formadora: __________________________ Carga Horária: ___________ 
Modalidade do curso: 
(   ) Presencial (   ) Semipresencial (   ) À Distância 
 
3. Vida Profissional 
 
3.1- Indique a resposta adequada sobre o acesso à instituição. 

Concurso público Sim (   ) Não (   ) 

Outros especificar ________________________________ 

3.2- Local de trabalho: 
Instituição: ______________________________________  
Endereço: ______________________________________ Fone: _________________ 
 
3.3-Tempo de Serviço como professor da rede estadual: ___________  
Tempo de serviço como professor do Ensino Médio: _______________ 
Jornada de trabalho: (   ) 20h (  ) 40h (   ) 60h 
 
3.4 - O seu vínculo empregatício com a instituição 
Efetivo (   )    Contratado (   ) 
Horário de trabalho: (   ) Manhã (   ) Tarde (   ) Noite 
 
3.5- Quais os horários diários, semanais e mensais que leciona na escola?  
 
3.6 - Quantas turmas você leciona, e qual o número de alunos? 
 
3.7- Qual a disciplina ou as disciplinas e série que você leciona? Há quanto tempo leciona 
nessa escola?____________________________________________________________ 
 
3.8 - Entre os profissionais que trabalham na escola, quais os que mais contribuem para o bom 
funcionamento das atividades docentes?   
 
3.9 - Você gosta da atividade que realiza? 
(    ) Sim (   ) Não 
Comente sua resposta: ___________________________________________________ 
3.10 - O que te estimulou a ser professor? O que mais influenciou o início de sua carreira? A 
formação obtida na graduação? O estágio curricular? A observação de antigos professores. 
 

 

 



191 
 

 

APÊNDICE B - Perguntas do Questionário Oral 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REEITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO ORAL PARA APLICAÇÃO JUNTO AOS 
PROFESSORES DO COLÉGIO ESTADUAL SÍLVIO ROMERO 

 
1. Saberes do Ensino 

1.1- Para você o que é ensinar? 

1.2- Quais os saberes, as habilidades e as atitudes mobilizados na sua prática pedagógica? 

1.3- Em sua opinião quais são os saberes mais relevante na prática docente, os saberes 

específicos da disciplina, os saberes pedagógicos, saberes da experiência e saberes da ação 

pedagógica? Justifique. 

1.4- Como são construídos os saberes da ação pedagógica? 

1.5- Você desenvolve reflexões acerca de sua prática docente? Em que sentido? 

1.6- As ciências da educação contribuem para a sua prática? De que forma? 

1. 7- Como transforma os saberes teóricos em saberes prático? 

1.8- Você tem interesse em realizar leituras sobre as ciências da educação? Se sim, sobre o 

quê? 

 

2.  A Sala de Aula 

2.1- Como são suas aulas? De que forma as organiza? Quais as estratégias utilizadas para 

desenvolver os conteúdos? 

2.2- O que você caracteriza como uma boa aula? 

2.3- Além de desenvolver os conteúdos da disciplina, realizam situações didáticas voltadas 

aos temas transversais? Como? 

2.4- O que você considera não ser uma boa aula?  

2.5- No cotidiano, da sala de aula, diante de situações complexas, você recorre a teorias 

estudadas na sua graduação ou especialização? Se sim, quais?  
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2.6- Sabemos que nas escolas, existem professores que resistem a inovações pedagógicas, e 

ainda afirmam que isso contribui para resultados ineficazes no ensino, outros vivem em busca 

de novos modos de ensinar. Na sua concepção é possível fazer educação de qualidade, sem 

inovação? 

3. Formação dos Professores 

3.1- O que você considera relevante para a melhoria da qualidade do ensino? 

3.2- O que é fundamental para ser um bom professor? 

3.3- Como você atualiza os conhecimentos?  

3.4- Que orientações você daria para cursos de formação de professores? 

3.5- Você conhece o site www.educarbrasil.org.br, que apresenta sugestão de planejamento de 

aulas especificando todos os passos, inclusive material construído? Considera avanço ou 

retrocesso para subsidiar a formação continuada dos professores? 

 

4. Currículo no Ensino Médio 

4.1- O Currículo no Ensino Médio no Brasil tem passado por mudanças, as últimas foram 

decorrentes da nova LDBEN, Parâmetros Curriculares Nacionais e mais recentemente do 

ENEM. Essas inovações alteraram em que, sua prática pedagógica? Se sim, como? 

4.2- As políticas curriculares, apresentada aos professores constituem-se em instrumentos 

eficazes para o desenvolvimento profissional dos professores? 

4.3- A Seção IV da Lei de Diretrizes e Bases, no art. 35 prescreve as finalidades do Ensino 

Médio. Inciso I consolidação e aprofundamento dos estudos, possibilitando o prosseguimento; 

o Inciso II a preparação básica para o trabalho e a cidadania; III – aprimoramento do 

educando como pessoa humana, o IV a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 

dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

Na sua concepção essas finalidades são exequíveis para o Ensino Médio regular ou atingem 

campos diferenciados?   

4.4- Na prática pedagógica, como operacionaliza essas finalidades? 

4.5- O currículo no ensino médio também sofreu alterações implementadas pelas Orientações 

Curriculares Nacionais, através da definição de um currículo comum para todos. Os mesmos 

sugerem fundamentos teóricos até então não trabalhados e discutidos com os professores das 

escolas. Essas orientações alicerçam o planejamento pedagógico das aulas?   Se sim, como? 
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5. Planejamento 

5.1- Qual o fundamento teórico requisitado, no momento em que elabora do Plano de Ensino 

e ou planejamento das aulas. 

5.2- Normalmente, você cumpre todo o Plano de Ensino, ou faz alterações no decorrer do ano 

letivo? 

5.3- Você organiza didaticamente seu planejamento por competências e habilidades? 

6. Metodologias 

6.1- Você utiliza estratégias pedagógicas diversificadas? Quais? 

6.2- Motiva e mobiliza a atenção dos alunos para aprender? 

6.3- Na sua prática pedagógica as experiências de aprendizagem são desenvolvidas 

individualmente, em pequenos grupos ou em grupos maiores? 

6.4- Relaciona o conteúdo de sua disciplina com outras áreas do conhecimento? 

 

7. A Aprendizagem dos Alunos 

7.1 - Na sua concepção o que favorece e o que dificulta a aprendizagem dos alunos? 

7.2 - Você costuma voltar atrás para ensinar melhor o que o aluno não compreendeu do 

assunto estudado? 

7.3 - O aluno que aprende estar relacionado mais a estímulos interiores ou exteriores? 

7.4 - Qual a sua percepção do Ensino Médio atualmente. Você considera que houve 

melhorias. Quais são os maiores problemas? 

 

8. A Avaliação da Aprendizagem 

8.1- Como avalia seus alunos? Costuma avaliar o processo ou só no final do bimestre através 

de provas? O que pensa da diversificação de instrumentos de avaliação alunos? É possível 

realizá-las? 

8.2 - Você desenvolve avaliações voltadas para o ENEM?  E os vestibulares?  

8.3 - Acredita serem importantes as avaliações externas?  

8.4- Se você tivesse que teorizar a prática de avaliação, como você conceituaria? 


