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RESUMO O presente trabalho tem por objetivo analisar como as dimensões do processo didático

(ensinar, aprender, pesquisar e avaliar) são retratadas nas pesquisas sobre o

Pibid/Ciências/Matemática. A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na pesquisa

bibliográfica e possui uma abordagem qualitativa. Para a análise dos dados foram utilizados os

princípios da Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003). A partir da análise dos dados foram

criadas duas categorias: “Orientação/Coletividade/Colaboração” e “Estratégias para a formação

docente”. Concluiu-se assim, que as pesquisas sobre o Pibid/Ciências/Matemática ainda são

escassas nas revistas retratadas neste trabalho, mas ainda assim, a partir dos trabalhos analisados

percebeu-se a presença das dimensões do processo didático nas ações realizadas no contexto

deste programa no que diz respeito à formação docente. Palavras-chave: Dimensões do processo

didático. Pibid. Ciências e Matemática. ABSTRACT This study aims to analyze how the dimensions

of the didactic process ( teach, learn, research and evaluate) are portrayed in the research the

Pibid / Science / Mathematics. The methodology used in this work is based on bibliographic

research and has a qualitative approach. For analysis we used the principles of Textual Analysis

Discourse (MORAES, 2003). From the analysis two categories were created: "Orientation /

collectivity / Collaboration" and "Strategies for the teacher formation." It was thus concluded that

research on the Pibid / Science / Mathematics are still scarce in the magazines portrayed in this

work, but still, from the works analyzed noticed the presence of the dimensions of the didactic

process in the actions undertaken in the context of this program with respect to teacher formation.
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1. INTRODUÇÃO

Os espaços de formação docente vêm sendo alvo de debates no cenário das pesquisas,

especialmente no que se refere ao aspecto da desconexão existente entre a teoria e a prática. O

modelo de conhecimento que ainda predomina nos cursos de licenciatura é classificado por Tardif

(2000, p.18) como “modelo aplicacionista do conhecimento”, onde no início da formação o aluno

licenciando tem acesso ao conhecimento disciplinar ou “conhecimento proposicional” que depois

será aplicado, ao final do curso, por exemplo, nos estágios supervisionados. É neste contexto que

Libâneo (2015) apresenta o distanciamento existente entre o conhecimento disciplinar e o

conhecimento pedagógico como grande problema dos currículos e espaços de formação de

professores. Acrescente-se ao distanciamento discutido anteriormente existente nos currículos dos

cursos de licenciaturas os pontos trazidos por Espírito Santo e Luz (2013) acerca das queixas dos

alunos quando retratam o fato de que apesar de seus professores serem especialistas e

dominarem o conteúdo não utilizam as técnicas didáticas corretas para ajudá-los na compreensão

do conteúdo. Esse discurso aponta para “a importância das formas e práticas de interação entre

professores e alunos na busca do conhecimento” (MARTINS, 2006, p. 76). Nos cursos de formação

docente esse fator se agrava ainda mais visto que muitos professores tendem a adotar em suas

aulas os métodos que lhes foram aplicados e não os que lhes foram predicados (PÉREZ, 1988 apud

MALDANER, 2000 apud MORAIS, SIMÕES NETO, FERREIRA, 2014). Nesse sentido, destaca-se que

vários aspectos da formação docente constituem objetos das pesquisas atuais nessa área e dentre

eles destaca-se o aspecto da formação inicial e continuada de professores (LIBÂNEO, 2015). Nesse

contexto, ressaltam-se aquelas relacionadas ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a

Docência (Pibid). O Pibid é um programa que surgiu em 2009, instituído pelo Ministério da

Educação e coordenado pela Diretoria de Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior. Representa uma importante iniciativa presente nos cursos de

licenciatura e possui como um dos seus princípios estruturantes a conexão entre teoria e prática

no âmbito do ensino. Configura-se como “uma proposta de incentivo e valorização do magistério e

de aprimoramento do processo de formação de docentes para a educação básica” (GATTI et al.,

2014, p. 5). É um programa que representa, portanto, formação inicial para os alunos das

licenciaturas e formação continuada para os professores das escolas públicas e das instituições de

ensino superior participantes (GATTI et al., 2014). Visto que a realidade das práticas educativas na

escola e nas salas de aula pouco é vivenciada nos cursos de formação de professores, o Pibid

representa uma ação que poderá amenizar os efeitos desse desfalque no processo de formação

dos docentes. Busca-se dessa forma, colaborar com o desenvolvimento profissional ao mesmo

tempo em que essa intervenção da universidade na escola contribua para uma educação de

qualidade. Nesse contexto, o Pibid vem se destacando no cenário atual das pesquisas devido ao
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seu grande alcance nos espaços de formação docente e mais recentemente devido às possíveis e

rigorosas mudanças que tramitam em torno desta política pública. Esses fatores justificam em

parte a realização de pesquisas em seu entorno. Nesse sentido, visto a importância que o Pibid

tem conquistado no cenário da formação de professores, abrindo amplas oportunidades de

estudos, pesquisa e extensão sobre a sua atuação nestes espaços formativos destaca-se a

relevância de se analisar como as dimensões do processo didático (ensinar, aprender, pesquisar e

avaliar) têm sido abordadas nas pesquisas que retratam ações ocorridas no contexto deste

programa nos cursos de Ciências e Matemática. A questão de estudo que norteou este trabalho foi:

De que forma as dimensões do processo didático são retratados nas pesquisas sobre o

Pibid/Ciências/Matemática?

1. Dimensões do Processo Didático: Ensinar, Aprender, Pesquisar e Avaliar

A compreensão do processo didático no âmbito do ensino perpassa por analisar a prática

educacional no contexto social e histórico em que se realiza. O modelo de ensino tradicional

pautado na transmissão do conhecimento e que atualmente ainda permeia em muitos espaços

educativos é fruto da ordem emergente que se firmou no final do século XVIII com a Revolução

Francesa, a classe burguesa. Essa ideia surgiu a partir da prioridade de estruturação e manutenção

da escola como espaço capaz de promover a unidade em contraposição a fragmentação e o

particularismo próprios do modelo feudal. No entanto, com o passar do tempo e com as mudanças

e necessidades próprias da sociedade em cada momento histórico, novas formas e práticas de

interação entre professor, aluno e conhecimento foram surgindo. Hoje, espera-se que a escola

possibilite a formação do cidadão que seja intelectualmente ativo, capaz de atuar criticamente na

sociedade em que vive. Para isso, almeja-se que os espaços de formação docente discutam a

importância e proporcionem meios que favoreçam a adoção de práticas de interação entre

professores e alunos no aprender a aprender, ou seja, desenvolver nos alunos a capacidade de

dominar os processos de aprender. Nesse sentido, a didática não se restringe a métodos e técnicas

de ensino, mas “passou a ser entendida como uma área do conhecimento, com objeto de estudo

próprio, qual seja, o processo de ensino e suas relações” (MARTINS et al., 2006, p. 76). Ou seja,

foi definida como

“uma disciplina de natureza pedagógica aplicada, orientada para as

finalidades educativas e comprometidas com as questões concretas da

docência, com as expectativas e com os interesses dos alunos. Para tanto,

requer um espaço teórico-prático, a fim de compreender a

multidimensionalidade da docência, entendida como ensino em ato” (VEIGA,

2006, p. 8). Nessa perspectiva relacional, o processo didático se desdobra

em quatro dimensões: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar (VEIGA, 2004

apud MARTINS et al., 2006, p. 77). O ensinar é tido como núcleo do
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processo didático e se apoia nos seguintes eixos estruturantes: “ensinar é

um ato intencional; ensinar significa interagir e compartilhar; ensinar

exprime afetividade; ensinar pressupõe construção de conhecimento e rigor

metodológico; ensinar exige planejamento didático” (VEIGA, 2006, p. 19).

Dessa forma, ressalta-se que os ambientes de formação docente não devem

limitar-se à dimensão da transmissão dos conhecimentos específicos,

comumente praticada, visto ser o ensino uma atividade muito mais

complexa. Percebe-se a necessidade de reflexões acerca do processo

metacognitivo dos alunos, bem como das metodologias de ensino que

favoreça a orientação da aprendizagem. No que concerne aos

conhecimentos curriculares de uma forma geral “são universalmente

definidos e quase sempre não respeitam a diversidade de interesses,

particularidades e posições dos diferentes grupos sociais, reforçando a

hegemonia” (CUNHA, 2006, p. 65). No contexto da educação superior, a

realidade não muda muito. “O aligeiramento da formação e as condições de

ingresso dos alunos sugerem uma condição superficial de apropriação do

conhecimento específico [...] e parece extrapolar para o ensino” (idem, p.

65). Como implicação deste processo, percebe-se que os professores

oriundos desse modelo formativo enfrentam dificuldades para realizar um

trabalho interdisciplinar. Entretanto, surge neste cenário a proposta de

Martins (1989 apud MARTINS, 2006) que com base na obra A pedagogia dos

conflitos sociais de Oder José dos Santos apresenta a ação prática como

elemento central. Nas palavras de Martins (1989, p. 175 apud MARTINS,

2006) “aquilo que é vivenciado e analisado provoca mudanças mais

profundas do que aquilo que é apenas ouvido, no plano do discurso. No

fazer, gera-se o saber”. Nesta perspectiva, compreende-se a dimensão do

aprender como uma ação interativa e a aprendizagem caracterizada como

aprender a aprender (ROMANOWSKI, 2006). Nessa dimensão do aprender

destaca-se como elemento importante a aprendizagem da reflexão

educativa vinculando constantemente teoria e prática. Para isso, destaca-se

como relevante utilizar na formação inicial uma metodologia presidida pela

pesquisa, pois, formar um professor pesquisador constitui-se também uma

necessidade intrinsicamente relacionada ao processo didático, tendo em

vista que esse professor “pode desempenhar um papel mediador na análise

de situações da prática escolar cotidiana e propiciar reflexões e produção de

novos conhecimentos sobre a prática docente” (VEIGA, 2006, p. 12).
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Espera-se, portanto, que os cursos de formação e aperfeiçoamento docentes

incluam entre seus objetivos o aprendizado do trabalho coletivo, criando

espaços para a troca e a construção conjunta de saberes (ANDRÉ, 2006).

Por fim, busca-se apresentar aspectos da dimensão avaliar visto que

“avaliação e aprendizagem estão tão intimamente ligadas que uma não

existe sem a outra” (WACHOWICZ, 2006). A avaliação que fazemos da

aprendizagem não pode ser de julgamento, e sim apenas descritiva e

cumulativa, assim como é a aprendizagem. Constitui-se no processo de

tornar consciente a aprendizagem, pela seleção de significados. Nesse

sentido, considera-se a ação de apresentar-se no grupo, verbalmente e com

outras linguagens, para comunicar-se no trabalho pedagógico, como uma

ação de auto avaliação.

1. METODOLOGIA

O presente estudo constitui-se como uma pesquisa descritiva e possui uma abordagem qualitativa.

A metodologia utilizada neste trabalho baseia-se na pesquisa bibliográfica realizada em 26 revistas

nacionais com Qualis/CAPES A1 e A2 na área de Ensino apresentadas na Tabela 1. O período

analisado compreendeu os anos entre 2014 e 2016 e o termo de busca utilizado foi “PIBID”. Tabela

1: Revistas analisadas

Nome da revista Estrato
Qualis Capes Nome da revista Estrato

Qualis Capes
Anais da Academia Brasileira de
Ciências (Impresso) A2 Ensaio: Pesquisa em Educação em

Ciências (Impresso) A2

Avaliação (UNICAMP) A2 Ensaio: Pesquisa em Educação em
Ciências (Online) A2

Bolema. Boletim de Educação
Matemática (UNESP. Rio Claro.
Impresso)

A1 História da Educação A1

Cadernos de Pesquisa A2 Investigações em Ensino de Ciências
(Online) A2

Calidoscopio (Online) A1 Pró-Posições (UNICAMP. Online) A2

Ciência & Educação A1 REEC. Revista Electrónica de
Enseñanza de las Ciencias A2

Ciência e Educação (UNESP.
Impresso) A1 Revista Brasileira de Educação

Especial A1

Educação e Realidade A2 Revista Brasileira de Ensino de Física
(Impresso) A1

Educação e Realidade A2 Revista Brasileira de Ensino de Física
(Online) A1

Educação em Revista (UFMG.
Impresso) A2 Revista Brasileira de Estudos

Pedagógicos RBEP-INEP A2

Educação em Revista (UFMG. Revista Brasileira de Pesquisa em
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Impresso) A2 Educação em Ciências (RBPEC) A2

Educar em Revista (Impresso) A2 Revista Electrónica de Investigación
en Educación en Ciencias (En línea) A2

Ensaio (Fundação Cesgranrio.
Impresso) A1 Revista Latinoamericana de

Tecnología Educativa A2

Para a análise dos dados foram utilizados os princípios da Análise Textual Discursiva (ATD)

(MORAES, 2003) visto que esta possui como ideia central a compreensão sobre o tema investigado

a partir de textos existentes ou que são produzidos a partir de entrevistas, observações,

depoimentos, e outros (MASSENA; SIQUEIRA, 2016). A utilização deste princípio compreende três

etapas: unitarização, categorização e comunicação (MORAES, 2003). Inicialmente, foram lidos os 5

trabalhos integralmente e fragmentados em unidades de significação que compreendem trechos

considerados relevantes para responder a questão da pesquisa. Posteriormente, a unitarização

conduziu a análise para a categorização, onde por critérios de semelhanças resultaram em um

conjunto de nove categorias. Finalmente, foram apresentados os resultados de forma descritiva e

interpretativa de acordo com cada categoria.

1. ANÁLISE DOS DADOS

Ao usar o termo “PIBID”, foram obtidos 13 artigos. Posteriormente, através de uma análise

preliminar do título e do resumo, foram selecionados aqueles que estavam associado ao ensino de

Biologia, Física, Matemática e Química. A seleção final gerou como resultado 5 artigos para a

análise. A seguir caracteriza-se as pesquisas que constituiram o corpus deste trabalho. Martin,

Arruda e Passos (2006) buscaram investigar o interesse pela docência nos estudantes dos cursos

de licenciatura em Ciências Biológicas, Física e Química, integrantes do PIBID. Os sujeitos da

pesquisa foram três estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Química e Física bolsistas do

PIBID. Os dados foram coletados por meio de entrevistas narrativas e para análise dos dados foi

utilizada a Análise Textual Discursiva. Francisco Junior et al. (2014) se propuseram avaliar a

contribuição do teatro científico para a formação dos bolsistas licenciandos do PIBID/Química da

Universidade Federal de Rondônia envolvidos na encenação. Para isso, foi solicitada a elaboração

de cartas narrativas que foram analisadas a partir da análise textual discursiva. Massena e

Siqueira (2016) objetivaram avaliar as contribuições que os subprojetos do PIBID de Física e

Química, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), trouxeram para a formação inicial dos

licenciandos bolsistas do Programa, num período de dois anos (2010-2012). A pesquisa foi

realizada com discentes dos cursos de Licenciatura em Física e Química da Universidade Estadual

de Santa Cruz (UESC) e que participaram do PIBID como bolsistas durante dois anos. Esta

pesquisa configura-se como qualitativa onde se utilizou um questionário para a coleta dos dados.

Posteriormente os mesmos, foram analisados por meio da análise textual discursiva. Darroz e

Wannmacher (2015) buscaram identificar indícios da ocorrência da aprendizagem docente nos
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licenciandos de física participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência dos

subprojetos de física do Rio Grande do Sul. Possui uma abordagem qualitativa e os dados foram

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas pautadas em aspectos apresentados pelo Foco

da Aprendizagem Docente (FAD) (ARRUDA; PASSOS; FREGOLENTE, 2012). Os dados foram

analisados por meio da análise textual discursiva. Pranke e Frison (2015) buscaram analisar se as

oficinas desenvolvidas no Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID, do curso de

Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de Pelotas/UFPel, promoveram a

aprendizagem autorregulada das bolsistas de Matemática, qualificando seus processos de aprender

e ensinar. Possui uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso realizado a partir de uma

análise documental do projeto, do relatório das oficinas de Matemática desenvolvidas e das

entrevistas semiestruturadas realizadas com três bolsistas de Matemática, que atuaram nas

oficinas. Os dados foram analisados por meio da análise de conteúdo. As categorizações para

compor a análise de dados ocorreram em torno da unidade que representa a integração existente

entre as quatro dimensões do processo didático: ensinar, aprender, pesquisar e avaliar.

Obtiveram-se duas categorias como apresentado na Tabela 2. Tabela 2: Elementos da didática

observados nas pesquisas do Pibid.
Unidade Categorias

EnsinarAprender/Pesquisar/Avaliar Orientação/Coletividade/Colaboração
Estratégias para a formação docente

Os elementos do processo didático aqui analisados referem-se a contextos dos cursos de formação

docente no ensino superior. As categorias surgiram da análise temática.

Orientação/Coletividade/Colaboração Esta categoria engloba aspectos presentes nos

trabalhos analisados onde os bolsistas licenciandos ressaltam a importância das orientações

recebidas por parte dos coordenadores e supervisores para a aprendizagem da docência. Isso

remete a um trabalho coletivo existente nestes espaços de formação tanto entre os próprios

licenciandos quanto entre estes com seus formadores possibilitando a prática reflexiva da docência

e como aponta Nóvoa (2009) o exercício coletivo da profissão. As orientações realizadas nestes

espaços compreendem indicações e debates sobre referenciais teóricos que subsidiam a prática

docente. Os supervisores também contribuem nesse sentido por meio de direcionamentos das

atividades práticas realizadas nas escolas. Trechos dos trabalhos analisados revelam isto.

“Evidencia-se, nesses trechos, que, entre as atividades desenvolvidas pelo

Pibid/Física, está a análise coletiva das práticas, enquanto rotina sistemática

de acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente.

Nesse espaço, busca-se fazer a profissão evoluir de uma dimensão individual

para uma dimensão coletiva, transformando a experiência do grupo em

conhecimento profissional” (DARROZ; WANNMACHER, 2015, p. 744).
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“Colaborativamente, as bolsistas realizaram longos estudos e discussões,

planejaram cada atividade, escolheram materiais didáticos adequados à

proposta, geriram o tempo de duração da oficina e, nesse processo,

trabalharam e se esforçaram para aprender, pois o período de formação é,

na realidade, um período de aprendizagem” (PRANKE; FRISON, 2015). A

partir do exposto acima, observa-se que a participação dos licenciandos no

Pibid possibilita a interação e o compartilhamento de experiências e saberes

docentes entre seus membros correspondendo a um dos princípios

estruturantes do ensino apontados por Veiga (2006) onde ensinar significa

interagir e compartilhar, nesse caso contribuindo com o ensino e a

aprendizagem da docência. Desse modo, compreende-se o ensino como “o

modo peculiar de orientar a aprendizagem e criar espaços formativos entre

docentes e alunos, cuja razão de ser é a prática pedagógica criativa e

reflexiva” (VEIGA, 2006). Estratégias para a formação docente Nesta

categoria encontram-se os elementos encontrados nos trabalhos analisados

referentes às estratégias utilizadas no contexto do Pibid que contribuíram

para a aprendizagem da docência. O teatro científico é apresentado no

trabalho de Francisco Junior et al. (2014) como uma interessante estratégia

de formação docente. Ressaltam algumas contribuições proporcionadas pela

utilização da “segunda arte” no processo formativo para a docência, tais

como: expressão corporal, autoestima, aprendizagem sobre as formas de

como lidar com experimentos, aprendizagem científica e formas de

transposição didática. Além disso, o desenvolvimento de atividades

experimentais e contextualizadas no âmbito do Pibid foram relatadas nas

pesquisas como importante estratégia para o desenvolvimento de

habilidades relevantes para o exercício da docência, tais como

planejamento, elaboração, construção e implementação de tais atividades

correspondendo assim a princípio destacado por Veiga (2006) de que

“ensinar exige planejamento didático”. Vale ressaltar que as pesquisas

mostram por meio dos relatos que estas estratégias exigem dos bolsistas a

busca pelo aprofundamento do conhecimento disciplinar. Outra estratégia

que também esteve presente nos materiais analisados refere-se ao processo

da ação-reflexão-ação presentes no âmbito das atividades realizadas no

Pibid propiciando a possibilidade do estudo de casos concretos e dessa

forma contribuir para a formação de um professor pesquisador. Os excertos

apresentados a seguir corroboram com o que exposto anteriormente.
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“Os relatos dos bolsistas retratam a importância das ações realizadas no

PIBID voltadas para o desenvolvimento de atividades experimentais e

contextualizadas. Isso corresponde ao planejamento, elaboração, construção

e implementação de tais atividades” (DARROZ; WANNMACHER, 2015, p.

737).

“Os relatos dos bolsistas presentes nesta pesquisa destacam o processo da

ação-reflexão-ação presentes no âmbito das atividades realizadas no Pibid.

Dessa forma, eles “evidenciam a sua participação em situações de estudo

em busca de soluções para os problemas detectados durante a execução das

atividades no ambiente escolar” (DARROZ; WANNMACHER, 2015, p. 737).

1. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como objetivo identificar nas pesquisas que retratam o

Pibid/Ciências/Matemática publicadas recentemente (2014 a 2016) em revistas nacionais da área

de ensino com Estrato Qualis/CAPES A1 e A2 elementos referentes à didática neste espaço de

formação docente. Inicialmente, foram traçadas hipóteses referentes aos resultados que poderiam

ser encontrados. Estas se referiam a pesquisas que retratassem ações de intervenção do Pibid nas

escolas de educação básica e que a partir daí pudessem ser exploradas elementos da dimensão

didática presentes nestas ações. No entanto, não foi o que aconteceu. Os poucos artigos

encontrados nas revistas analisadas focavam as discussões para a formação dos licenciandos.

Dessa forma, conclui-se que as pesquisas sobre as ações do Pibid/Ciências/Matemática ainda são

escassas nas revistas aqui retratadas, sendo que dentre as 26 analisadas apenas em 4 foram

encontrados artigos referentes a este tema. Uma hipótese que pode ser atribuída a este fator

refere-se ao fato de que os próprios coordenadores dos projetos, devido a sobrecarga de

orientação de alunos e outras demandas do programa, não conseguem se dedicar a produção de

artigos (pesquisa) para uma possível publicação nestas revistas de alto impacto. No entanto, a

partir dos poucos trabalhos analisados percebeu-se a presença das dimensões do processo didático

nas ações realizadas no contexto deste programa no que diz respeito a formação docente. Dessa

forma, o Pibid tem se revelado como espaço de formação docente de grande relevância para os

cursos de licenciatura visto que possibilitam a vivência dos alunos licenciandos no espaço escolar e

a exploração deste espaço por eles, possibilitando a integração teoria-prática essencial no processo

do ensinar e aprender docente. Foram práticas desencadeadas no contexto do Pibid, segundo as

pesquisas, tais como a Orientação/Coletividade/Colaboração entre seus participantes que

permitiram tornar este um espaço frutífero para que os conhecimentos disciplinares, didáticos e

pedagógicos pudessem ser compartilhados e assimilados pelos futuros professores. E por fim, o
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que os trabalhos analisados neste estudo também ressaltam é que o Pibid representa uma fonte de

estratégias que favorecem o ensino e a aprendizagem nos cursos de formação de professores,

sendo que a dimensão do ensino aqui observada carrega alguns dos princípios estruturantes desta

dimensão apresentados por Veiga (2006, p. 7) onde “[...] ensinar significa interagir e

compartilhar; [...] ensinar pressupõe construção de conhecimento e rigor metodológico; ensinar

exige planejamento didático”.
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