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Resumo

O objetivo deste trabalho é identificar as necessidades formativas de professores e coordenadores
pedagógicos do Ensino Médio da rede estadual do Rio Grande do Norte, para tanto se considerou a proposta
de formação continuada que subsidiou esses educadores na elaboração de um redesenho curricular que
atendesse às necessidades de aprendizagem de estudantes dessa etapa de ensino. Os instrumentos utilizados
na pesquisa foram entrevista e relatórios enviados pelas escolas à Subcoordenadoria de Ensino Médio e dizem
respeito aos aspectos pedagógicos que foram basilares na elaboração da proposta de formação desses
profissionais de ensino. As necessidades formativas se apresentam como as dificuldades que os professore
têm em articular os conhecimentos pedagógicos e disciplinares em sua prática em sala de aula.

Palavras-chave: Currículo do Ensino Médio. Necessidades Formativas de Professores. Conteúdos
Pedagógicos e Disciplinares.

Resumen

El objetivo de este trabajo es identificar las necesidades de formación de los profesores y coordinadores del
estado de la red de la escuela secundaria de Río Grande del Norte, por lo tanto, considera la propuesta de
educación continua que apoya estos educadores en el desarrollo de un nuevo diseño curricular que respondía
a las necesidades de aprendizaje de los alumnos de esta etapa. Los instrumentos utilizados en el estudio
fueron las entrevistas y los informes presentados por las escuelas para la escuela secundaria y los aspectos
pedagógicos Subcoordenadoria refieren que fueron fundamentales en la preparación de la formación
educativa propuesta de estos profesionales. Las necesidades de formación se consideran las dificultades que
Profesores tiene que articular el conocimiento pedagógico y disciplinario en su práctica en el aula.

Palabras clave: Plan de estudios de la Escuela Secundaria. Necesidades Formativas de los Docentes.
Contenidos Disciplinares y Pedagógicos.
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No âmbito da educação escolar é inegável a ação pedagógica do professor na difícil tarefa de educar. Em um
processo de escolarização, educar corresponde ao desenvolvimento de múltiplas dimensões, tais como os
aspectos cognitivos, afetivos, culturais, tecnológicos, sociais, éticos, políticos, entre outros que contribuem
para a formação humana integral do estudante de Ensino Médio.

A formação integral desse estudante no contexto da sociedade do século XXI requer não apenas o acesso aos
conhecimentos científicos, mas também uma unicidade dialética entre as dimensões do
trabalho-ciência-tecnologia-cultura promovendo, assim o desenvolvimento desse sujeito numa perspectiva
reflexiva e crítica, enquanto produtor e transformador de sua realidade social e cultural.

Nesse contexto da sociedade do século XXI, é pertinente pensar a escola num espaço de globalização do
conhecimento, de produção, de socialização e de acesso acelerado à informação, da cibercultura em que se
considera a civilização da tele presença generalizada. Diante desses novos desafios postos à escola e ao
professor, como desenvolver uma prática pedagógica que possibilite a formação integral do estudante de
Ensino Médio no contexto da sociedade do século XXI?

Como a escola deve pensar a produção do saber científico nessa sociedade?
E o professor que é o protagonista desse fazer, como entrar em “cena” e desenvolver o seu papel?
A formação inicial do professor nos cursos de Licenciatura Plena está sendo oferecida considerando esses
desafios?
De tal modo é salutar refletir sobre a matriz curricular dos cursos de formação inicial dos profissionais da
educação atrelada a matriz curricular da escola de Educação Básica, uma vez que sua função é atingir a
construção e o exercício da cidadania do estudante. Para tanto, é prerrogativa oferecer na escola novas
perspectivas culturais aos estudantes, dotá-los de autonomia intelectual, assegurando-lhes o acesso ao
conhecimento historicamente acumulado e a produção coletiva de novos conhecimentos, o que significa
promover a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante, de forma que esse seja capaz de saber utilizar
conscientemente os conhecimentos adquiridos na escola para resolver suas situações de vida e resolver
problemas em sociedade.

Pensar na formação de professor requer pensar nos diversos desafios encontrados nas escolas de educação
básica, dentre esses, a universalização desse nível de ensino na perspectiva de garantir o acesso e a
permanência aos estudantes dos 4 aos 17 anos de idade com qualidade social e o mesmo direito de
condições, para todos aqueles que não tiveram oportunidades nesse intervalo (faixa etária). Isso significa
assumir a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante como foco principal da escola e do processo de
ensino. A partir dessa compreensão, faz-se necessário que os profissionais da educação que dão vida a
instituição escolar compreendam e adotem os pressupostos de uma política curricular cultural que se
materializa nas vivências e práticas sociais, sem as quais não tem sentido a produção do saber científico.

É importante destacar que esse universo curricular se constitui em um campo conflituoso de produção de
cultura, de divergências entre pessoas, percepções de conhecimento e aprendizagem, formas de pensar, agir
e entender o mundo. Assim, as políticas curriculares não se restringem apenas a propostas e práticas
enquanto documentos formais, mas inserem os processos de planejamento, vivenciados e reconstruídos em
diversos espaços e por múltiplas singularidades no corpo social da educação. Diante dessa reflexão acerca de
uma proposição curricular que traduz a intenção formativa da escola para o estudante de Ensino Médio nesse
contexto da sociedade do século XXI, é pretexto pensar a formação do professor para além de um conjunto
de habilidades cognitivas, de domínio e apropriação dos conteúdos disciplinares das áreas de conhecimento,
mas nessa mesma ordem de importância, saber pesquisar, planejar, orientar, avaliar e elaborar propostas
numa ação conjunta, em que o pensar estratégico (saber científico) do professor e o objeto de estudo de sua
área de conhecimento possam contribuir para a interpretação, investigação e elaboração de um novo
conhecimento e que esse, fruto também de um processo coletivo, tribute para atender as necessidades de
aprendizagem dos estudantes de Ensino Médio.

Na perspectiva de responder aos desafios constituintes da ação pedagógica do professor, nesse processo
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dialético teoria/prática, a formação oferecida nos cursos de graduação/Licenciatura Plena das áreas de
conhecimento, precisam considerar que o objeto de estudo do professor é a prática pedagógica e essa se
materializa por um conjunto de estratégias didático-metodológicas que articula os saberes e conhecimentos
disciplinares de forma que possibilite a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante dessa etapa de
ensino no contexto da sociedade do século XXI. Diante dessa problemática, o seguinte problema de pesquisa
evidencia-se:

Quais saberes docentes são necessários para professores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais
do Rio Grande do Norte desenvolverem uma prática pedagógica no Ensino Médio, de forma que tribute para
aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes?

O problema de pesquisa operacionaliza-se no seguinte objetivo geral:

Identificar as necessidades formativas de professores e coordenadores pedagógicos das escolas Estaduais de
Ensino Médio do Rio Grande do Norte, de forma que possa ser referência para que esses profissionais se
subsidiem para elaborar uma proposta pedagógica (redesenho curricular) e desenvolver uma prática de sala
de aula nesse nível de ensino, que tribute para aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes.

Questão de Estudo

Um estudo com professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio sobre a articulação entre
conteúdos disciplinares e conteúdos pedagógicos pode ser constitutivo como saber docente para ensinar no
ensino médio e, assim, promover a aprendizagem e desenvolvimento de estudantes?

Necessidades Formativas de Professores do Ensino Médio: articulação entre conteúdos
pedagógicos e conteúdos disciplinares

O Brasil vem passando por mudanças que lhe exige reformas educacionais para atender aos pleitos da
sociedade contemporânea. Essa situação nos leva a empreender um plano de ação. E, como uma das
atividades que pode ser constitutiva desse plano está a elaboração de estratégias viáveis para a tomada de
decisão, possibilitando dessa forma, resolver essa conjuntura. A investigação para a resolução dessa
problemática nesse contexto se constitui como prerrogativa para responder às novas reivindicações da
sociedade do século XXI. Sociedade da informação, do conhecimento e da comunicação que cada vez mais
tem se apropriado da tecnologia como ferramenta para interagir com o mundo. Essas são algumas das
características de um mundo econômico e politicamente globalizado que tem como débito, atender as
demandas desse contexto.

A sociedade do mundo contemporâneo exige profissionais cada vez mais qualificados para exercer sua
profissão de maneira competente. Dentre as profissões está a de professor que lhes determina investir em
sua profissionalidade. Profissionalidade, aqui, entendida como uma categoria que aponta para os saberes
docentes, o fazer do professor em sua prática pedagógica, como declaram Núñez e Ramalho (2011).

Para o desenvolvimento da profissionalidade, que conduza a competência profissional, faz-se necessário
considerar a formação inicial e continuada de professores. A formação inicial pelo fato de ainda não responder
às questões pleiteadas pela sociedade, em particular, a escola, espaço que atuam como profissionais da
educação. E, uma vez, reconhecendo essa insuficiência, é prerrogativa a realização da formação continuada
em exercício cujo espaço escolar deva ser também, o ambiente para a sua profissionalidade, além das
Instituições de Ensino Superior.

Um espaço que seja percebido pelo professor como aquele que lhe propicie pesquisar o seu fazer pedagógico,
podemos citar como exemplo, dificuldades e necessidades de aprendizagem dos estudantes. Uma vez
desenvolvidas as habilidades de identificar e reconhecer os problemas de ensino e aprendizagem dos
estudantes, os quais são de sua responsabilidade profissional, faz-se necessária a elaboração de estratégias
didático-pedagógicas por esse indivíduo que tributem para a aprendizagem e o desenvolvimento dos
aprendizes. Portanto, as agências formadoras que formaram esses profissionais devem estar atentas às suas
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necessidades formativas, sejam aquelas constitutivas para sua formação inicial ou continuada. Necessidades
formativas compreendidas como as necessárias aos saberes docentes, aquelas que são básicas para o
exercício da sua profissão.

Ao se pensar nas necessidades de formação continuada de professores, é imprescindível focar na sua
profissionalização (profissionalidade e profissionalismo), aqui já mencionada. Sendo a primeira categoria
referente aos seus saberes como professor e a segunda sua valorização profissional.

Segundo Núñez e Ramalho (2008), o termo “profissionalidade” expressa a dimensão relativa ao
conhecimento, aos saberes, as técnicas e as competências necessárias à atividade profissional. Por meio da
profissionalidade, o professor adquire as competências necessárias para o desempenho de suas atividades
docentes e os saberes próprios de sua profissão. Para a apreensão da profissionalidade, considera-se a
formação inicial e a formação continuada, visto que o professor aperfeiçoa sua prática por meio de uma
formação continuada consistente que respeite às suas necessidades com relação ao seu fazer pedagógico.
Nesse cenário organizado, de certa forma, o professor estará se fundamentando para a formação humana
integral do estudante e, consequentemente, com a melhoria da qualidade da educação, a partir do momento
em que ele provoca mudança nesse contexto no qual vivenciamos nesse século.

Carlos Marcelo (2009) expressa que a melhoria na qualidade do ensino requer bons professores. Docentes
comprometidos com a difícil tarefa de ensinar que, por sua vez, exige do profissional sentido no seu fazer
pedagógico e responsabilidade. A identidade profissional docente se constitui como uma interação entre a
pessoa e suas experiências individuais e profissionais. A identidade é construída e é transmitida. Há algumas
características ou constantes da identidade profissional docente que se repetem e que são, geralmente,
independentes do contexto social ou cultural. Para esse mesmo autor (2009), uma das características da
sociedade em que vivemos tem relação com o fato de que o conhecimento é um dos principais valores de
seus cidadãos.

O valor da sociedade no século XXI tem relação direta com o nível de formação de seus cidadãos e da
capacidade que eles têm de inovar, empreender e resolver problemas, além de poder competir no mundo do
trabalho com igualdade de direitos e deveres. Porém, nos dias atuais, os conhecimentos têm data de
validade, devido a utilização da tecnologia como ferramenta para transmitir informações. E, esse fato nos
obriga, necessariamente que se estabeleçam garantias formais e informais para que cidadãos e profissionais
estejam constantemente atualizando os saberes da sua profissão, de forma que saibam atuar na sociedade de
hoje, que exige cada vez a profissionalidade.

O contexto no qual vivemos requer dos profissionais o desenvolvimento de habilidades que os levem, a saber,
lidar com situações de conflitos, elaborar estratégias de viáveis soluções para resolver problemas que são
seus como sujeito da sociedade, bem como, aqueles que são coletivos. Para esse fim, faz-se presente que
esses profissionais estejam em permanente formação, que a aprendizagem seja constitutiva para a sua
profissionalidade e para o seu profissionalismo. E, para se materializar esse pensamento, sugere-se que os
formadores desses profissionais considerem às suas necessidades formativas e a sua autoavaliação como
professores formadores desses sujeitos. Pois, se a Educação Básica está necessitando de mudanças para
promover a sua qualidade, deve-se pensar também que os professores que chegam à escola para lecionar
foram formados por esses profissionais.

Carlos Marcelo (2009) nos questiona a respeito dessa temática. Em que essas mudanças afetam os docentes
e sua identidade como profissionais?
Como devemos repensar o trabalho do professor nessas novas circunstâncias?
De acordo com os registros desse mesmo autor, relatórios internacionais atuais voltaram a focar e a destacar,
o importante papel que os professores desempenham no que diz respeito às possibilidades de aprendizagem
dos estudantes.

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (2012) também orientam a valorização docente, como um dos fatores que é fundamental
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para a mudança na Educação Básica, no sentido de uma transformação para a melhoria da qualidade da
educação.

Como assinalam Ramalho, Núñez e Gauthier (2003, p. 10), procurar revelar as particularidades do
conhecimento profissional (saberes, habilidades, competências, atitudes etc.) do professor quando na
preparação ou exercício do metier, assim como a influência que estes exercem no processo de formação-re
(formação) da docência são os desafios mais significativos que iluminam nossos objetivos.

Em pleno século XXI, práticas exclusivamente tradicionais ainda são utilizadas em sala de aula, o estudante
ainda continua sendo aquele que apenas recebe informações do professor, não há uma relação biunívoca
entre aprendente – o estudante e ensinante – o professor. Esse é um dos muitos fatores que impulsiona a
realização de pesquisas sobre formação docente. É necessário formar o professor e profissionalizar o ensino
(Ramalho, Núñez e Gauthier, 2003).

Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) declaram que na atualidade a formação para o ensino toma
progressivamente, sobretudo, uma nova direção, centrada na aprendizagem por competências profissionais.
Nesse contexto, a profissionalização do ensino implica dois ingredientes fundamentais: a profissionalidade e o
profissionalismo, como já discutido nesse texto. Considerando a crise identitária profissional dos professores –
docência desprofissionalizada, ensino desqualificado, como expressa Ramalho (1983), devido à deficiência na
formação desses profissionais, é relevante refletir a respeito de como está sendo tratados esses indivíduos,
bem como, institucionalmente o ensino e as condições dos contextos do exercício da profissão?
Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) chamam atenção para algumas questões que devem ser pensadas pela
sociedade: como tem sido preparado alguém para o trabalho docente?
Que obstáculos (epistemológicos, práticos, pedagógicos) têm contribuído para limitar a configuração do
trabalho do ensino como uma atividade profissional, exercível por alguém que, detendo um conhecimento
especializado e peculiar a este grupo, decorrente de um processo formativo exigente, estaria fortemente
credenciado e legalmente habilitado para utilizar esse conhecimento na sua atividade profissional. Essas
questões são pertinentes, uma vez que estão relacionadas à profissionalidade da docência.

O caminho que percebemos ser inevitável para esta valorização é a formação na perspectiva do
desenvolvimento de competências profissionais, valorizando a formação como base da profissionalização do
ensino e a (re) construção da identidade do professor, visando assim uma mudança na educação e, como
consequência a melhoria desta. Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) explicitam que a profissionalização é
compreendida como o desenvolvimento da profissão, fundamentada na prática e na mobilização/atualização
de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento de competências para a atividade profissional. Esses
autores acrescentam que é um processo, não somente de racionalização de conhecimentos, mas, sim, de
crescimento na perspectiva do desenvolvimento profissional.

Para os autores, é necessário que os professores se assumam como produtores de sua profissão. Não é
suficiente mudar o profissional, é necessário também transformar os contextos que eles intervêm. Para essa
finalidade, como advogam esses autores (2003), um componente imprescindível é mobilizar o pensamento do
professor e, isso se faz a partir de investimentos em sua formação inicial e continuada.

Para Ramalho, Núñez e Gauthier (2003) é por meio da profissionalidade que o professor se apropria dos
conhecimentos necessários para o desenvolvimento das suas atividades docentes, adquire os saberes próprios
da sua profissão. Dessa forma, são os conhecimentos disciplinares e, também, os pedagógicos articulados e
utilizados em sua prática em sala de aula que permitirá a ele desenvolver as competências básicas para atuar
como profissional.

Salcedo Estrada et al (2009) declaram que os sujeitos se apropriam de novos conhecimentos (conceitos) por
meio de habilidades. Habilidade entendida como o domínio das ações conscientes pelos sujeitos (Galperin,
2001). Para Salcedo Estrada (2009) o professor necessita se apropriar das habilidades que são constitutivas
de sua profissão, a orientação, o planejamento e a prática.
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Segundo Núñez (2012), dentre os resultados mais importantes das pesquisas sobre formação docente, se
evidencia a frágil conexão da teoria com a prática, o que tem limitado o desenvolvimento do conhecimento
pedagógico do conteúdo, visto que, se tende a privilegiar o conteúdo disciplinar em detrimento do
pedagógico. Não há por parte de professores das licenciaturas das áreas das Ciências da Natureza, Ciências
Humanas, Linguagens e Matemática a preocupação em articular os conteúdos disciplinares e pedagógicos
considerando possibilidades e limites desse segundo. Até porque, na sua formação inicial é valorizado apenas
os conteúdos conceituais. Não é diferente com a Licenciatura em Pedagogia, os profissionais formados nessa
área, encontram dificuldades com os conteúdos disciplinares, o que na maioria das vezes se veem diante de
situações conflitantes ao orientar professores das áreas de conhecimento que constituem o currículo da
educação básica, em particular, o Ensino Médio.

Estudos realizados nessa pesquisa evidenciam que tanto os professores licenciados nas áreas de
conhecimento já citadas nesse texto, como aqueles licenciados em Pedagogia encontram dificuldades em
instrumentalizar as estratégias didático-pedagógicas para ensinar os conteúdos disciplinares ou, quando
utiliza esses saberes, não o faz explicitamente, não articulando teoria-prática.

Como expressam Carascosa et al. (2008) a formação inicial deve contribuir para mudar o “pensamento
espontâneo” dos futuros professores sobre os problemas educacionais, construídos durante os anos de estudo
como estudante. Viabilizar a formação continuada dos professores no próprio espaço escolar, uma formação
em exercício respeitando o que caracteriza o profissionalismo, é um dos caminhos para melhorar a atividade
profissional dessa classe social.

Rivero e Porlán (1998) explicitam que os professores devem ter o conhecimento teórico-disciplinar, o
conhecimento da teoria da educação e o conhecimento prático completo, porém esses conhecimentos devem
estar interrelacionados, contribuindo para o desenvolvimento profissional. Ademais, a formação dos
professores implica diferentes saberes que amalgamam a base de conhecimentos (Martín, 1997; Núñez;
Porlán; Ramalho; Rivero, 1997; Gauthier, 1998; Silva, 2003, entre outros).

E, ao ter a consciência de que é relevante considerar a sua formação como um continuum, o professor por
meio da reflexão deve reconhecer a importância do diálogo entre seus pares no próprio espaço em que
leciona, compartilhando saberes e inquietações a respeito da sua profissão. Portanto, ao refletir sobre essas
questões, a Subcoordenadoria do Ensino Médio – SUEM, realizou um diagnóstico sobre as necessidades
formativas de professores por meio de relatórios enviados pelas escolas apresentando suas dificuldades e
avanços com relação aos aspectos pedagógicos; administrativos e de ordem estrutural; de encontros nas
escolas, nas Diretorias Regionais de Educação (DIRED) e fóruns promovidos por essa subcoordenadoria, teve
como resultado a necessidade da elaboração de um plano de ação que proporcionasse a esses profissionais,
formação no sentido da sua profissionalidade, só corroborando com as informações aqui evidenciadas.

Os quadros abaixo, representam o que foi explicitado até o momento com relação a importância de
possibilitar ao professor e ao coordenador pedagógico da Educação Básica, em particular aos do Ensino Médio,
objeto de estudo desta pesquisa, o conhecimento sobre estratégias didático-pedagógicas que possam ser
constitutivas para ensinar os conceitos aos estudantes. O quadro 1, apresenta como sugestão, estratégias
que podem ser utilizadas por esses profissionais articuladas as áreas de conhecimento que constitui o Ensino
Médio, de maneira que possam contribuir para os estudantes aprender e se desenvolver, e, assim, exercer de
fato a cidadania.

Quadro 1: Relação entre estratégias didático-pedagógicas e áreas de conhecimento para possibilitar a
aprendizagem e desenvolvimento de estudantes.

Áreas de Conhecimento Estratégias Didático-Pedagógicas
Resolução de Problemas

Aprendizagem Significativa de David
Ausubel
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Ciências da Natureza

Ciências Humanas

Linguagens

Matemática

Conflito Cognitivo (Piaget)

Ensino Tradicional

Metacognição

Ensino por Modelos e Analogia

Aprendizagem por Pesquisa Orientada

Ensino por Projetos de Trabalho

Centros de Interesse (Decroly)

Interdisciplinaridade

Etecetera.

Uma vez, que esses profissionais não organizam o projeto pedagógico da escola na qual lecionam, focado em
áreas de conhecimento, mas, sim, em disciplina (abordagem multidisciplinar), as estratégias
didático-pedagógicas são também, basilares para aprender os conteúdos disciplinares. É importante atentar
para as possibilidades e limites dessas estratégias, pois, nem sempre é possível utilizar algumas estratégias
para ensinar determinados conteúdos disciplinares, como declaram Núñez e Ramalho (2004).

Quadro 2: Relação entre estratégias didático-pedagógicas e um componente curricular (disciplina).

Disciplina Estratégias Didático-Pedagógicas

Biologia

Resolução de Problemas

Aprendizagem Significativa de David Ausubel

Conflito Cognitivo (Piaget)

Ensino Tradicional

Metacognição

Ensino por Modelos e Analogia

Aprendizagem por Pesquisa Orientada

Ensino por Projetos de Trabalho

Centros de Interesse (Decroly)

Interdisciplinaridade...

Está cada vez mais no discurso de professores a preocupação com um currículo saturado de conteúdos para
ensinar. Segundo eles a carga horária não é suficiente para dar conta de todo o livro didático. Critérios podem
ser elaborados para selecionar conteúdos disciplinares. Um deles pode ser por meio de estratégias
didático-pedagógicas, como por exemplo, a Resolução de Problemas. Essa estratégia propicia desenvolver um
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trabalho didático-pedagógico a partir das categorias: Problemática; Situação Problema; Problema e Tarefas
Problema (Núñez e Filho, 2004).

E, assim, ao abordar a Situação Problema e/ou Problema para ensinar no Ensino Médio, essas categorias
como estratégias didático-pedagógicas se constituem como critério para selecionar conteúdos significativos.
Significativos, pelo fato de serem conteúdos que se mobilizam para resolver a situação em questão. Além de
também, permitir que os conteúdos sejam estudados em rede, evitando, dessa forma a linearidade e a
compartimentalização.

O livro didático é dentre tantos outros instrumentos para ensinar. Portanto, cabe ao professor conhecer, além
dele, outros instrumentos e estratégias didático-pedagógicas para a apropriação de conceitos e habilidades
pelos estudantes.

Metodologia e Resultados

Com o objetivo de identificar as necessidades formativas de professores do Ensino Médio e de coordenadores
pedagógicos da rede estadual do Rio Grande do Norte para elaboração de uma proposta de formação
continuada que subsidiasse os educadores a elaborarem uma proposta de redesenho curricular nas escolas
que lecionam, a Secretaria de Estado e da Educação (SEEC) e a Subcoordenadoria do Ensino Médio (SUEM)
realizaram uma pesquisa utilizando como instrumentos de investigação entrevista coletiva e relatórios
enviados pelas escolas. Os relatórios expressam avanços e dificuldades das escolas nos aspectos de
infraestrutura; pedagógicos e administrativos. Os resultados analisados com relação ao segundo instrumento
dizem respeito aos aspectos pedagógicos, uma vez que esses são de responsabilidade dessa
Subcoordenadoria.

O percurso metodológico para responder ao problema de pesquisa “Quais saberes docentes são necessários
para professores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais do Rio Grande do Norte desenvolverem
uma prática pedagógica no Ensino Médio, de forma que tribute para aprendizagem e desenvolvimento dos
estudantes?
” E, a questão de estudo “Um estudo com professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio sobre a
articulação entre conteúdos disciplinares e conteúdos pedagógicos pode ser constitutivo como saber docente
para ensinar no ensino médio e, assim, promover a aprendizagem e desenvolvimento de estudantes?
Esse percurso organizou-se em duas etapas.

A primeira etapa: análise dos relatórios enviados pelas escolas e as Diretorias Regionais de Educação
(DIRED).

Essa etapa se constituiu como basilar para saber os saberes docentes para ensinar no ensino Médio. A
Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM) solicitou as dezesseis (16 DIRED) que enviassem à SUEM um
relatório que evidenciasse as dificuldades das 291 escolas do Ensino Médio, hoje, 290 escolas. Essas
diretorias junto às escolas elaboraram uma estrutura de relatório que representasse essas dificuldades.

Segue abaixo, o modelo do relatório proposto pelas Diretorias Regionais (DIRED) e Escolas Estaduais de
Ensino Médio do Rio Grande do Norte.

Quadro 3: Modelo do relatório enviados pelas DIRED e escolas de Ensino Médio em 2013.

DIRED ESCOLAS DIFICULDADES AVANÇOS

Esse instrumento de investigação evidenciou as dificuldades nos aspectos pedagógicos; administrativos e de
infraestrutura. O aspecto analisado por essa subcoordenadoria foi o pedagógico. As outras dificuldades foram
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enviadas às coordenadorias e subcoordenadorias que respondem a essas questões. As necessidades
formativas aqui elencadas são constitutivas do currículo, orientadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ensino Médio (2012). O resultado dessa análise nas 291 escolas sinalizou as seguintes necessidades
formativas de professores:

Quadro 4: Necessidades Formativas de Professores do Ensino Médio das Escolas Estaduais do
Rio Grande do Norte

Necessidades Formativas dos Professores do Ensino Médio das Escolas
Estaduais do Rio Grande do Norte (RN)

• Articulação do eixo estruturante “ciência-tecnologia-trabalho-cultura ao
currículo;

• Articulação entre Iniciação Científica e Pesquisa e os componentes
curriculares;

• Articulação entre os macrocampos, orientados pelo documento do
Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI (2012/2013), elaborado pelo
Ministério de Educação (MEC) e os componentes curriculares;

• Trabalho por área de conhecimento e a interdisciplinaridade como
estratégia de ensino aprendizagem;

• Formação dos professores a partir das orientações do fórum de gestores;
• Redesenho curricular a partir da leitura, letramentos, cultura digital,

iniciação científica e pesquisa à luz das DCNEM;
• Diferença entre habilidade e competência e a organização de atividades

integradoras que tributem para formação humana integral do estudante, a
sua aprendizagem e o seu desenvolvimento;

• Integração entre o currículo e os programas desenvolvidos na escola;
• Organização da formação continuada de professores na escola e a

contextualização como abordagem metodológica.

A segunda etapa: aplicação e análise da entrevista coletiva

A entrevista foi realizada com dezesseis técnicos pedagógicos do Ensino Médio das DIRED; 291 professores
das respectivas escolas, sendo um de cada escola e 291 coordenadores pedagógicos dessas mesmas
instituições. A entrevista foi realizada nas dependências das DIRED, nas escolas e no Fórum de Gestores do
Ensino Médio, durante uma formação. Para a realização da aplicação desse instrumento de coleta de dados,
durante o respectivo fórum, organizaram-se os grupos respeitando às suas peculiaridades. Foram
disponibilizadas três salas. A sala 1, para os técnicos pedagógicos das dezesseis DIRED; a sala 2, para os
professores do Ensino Médio e a sala 3, para os coordenadores pedagógicos. Antes de aplicar esse
instrumento de pesquisa aos sujeitos investigados, aplicou-se a um grupo da Secretaria de Estado da
Educação e da Cultura cujo objetivo foi o de validar o referido instrumento.

Abaixo o modelo da entrevista aos professores, coordenadores pedagógicos e técnicos pedagógicos das
DIRED.

Quadro 5: Modelo da entrevista para Professores

Questões Perguntadas aos Professores
1. Quais estratégias didático-pedagógicas utilizam em suas aulas?
2. Como organizam seus planejamentos?
3. Utilizam em suas aulas atividades contextualizadas?

Cite exemplos.
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4. Utilizam em suas aulas a interdisciplinaridade como abordagem
metodológica?
Cite um exemplo.

5. O que você entende por interdisciplinaridade?
6. De que forma integram as áreas de conhecimento ao eixo estruturante

trabalho-cultura-ciência-tecnologia?

a. Conceitue: a) Habilidade: b) Competência:

1. Cite exemplos de habilidades que são constitutivas do componente
curricular que você leciona.

2. Qual (is) dificuldade (s) pedagógica (s) você encontra em sua prática
de sala de aula?

3. Cite um exemplo em que você articulou estratégias
didático-pedagógicas aos conteúdos da disciplina que você leciona em
suas aulas.

4. Em qual (is) documento (s) oficial (is) se fundamenta para ensinar?

Quadro 6: Modelo da entrevista para os Coordenadores Pedagógicos e Técnicos Pedagógicos
das DIRED

Questões Perguntadas aos Coordenadores Pedagógicos e Técnicos das
DIRED

1. Quais estratégias didático-pedagógicas utilizam para orientar os
professores?

2. Como organizam planejamento para orientar os professores?
3. Cite exemplos de planejamento que aborde a contextualização e a

interdisciplinaridade como abordagem metodológica.
4. O que você entende por interdisciplinaridade?
5. De que forma orienta os professores para planejarem por áreas de

conhecimento e por eixo estruturante
trabalho-cultura-ciência-tecnologia?

6. Conceitue: a) Habilidade: b) Competência:
7. Cite exemplos de habilidades que são constitutivas dos componentes

curriculares do Ensino Médio.
8. Qual (is) dificuldade (s) pedagógicas você encontra em sua prática

como coordenador pedagógico ou técnico pedagógico da DIRED?
9. Cite um exemplo em que você articulou estratégias

didático-pedagógicas aos conteúdos da disciplina quando orientou os
professores.

10. Em qual (is) documento (s) oficial (is) se fundamenta para orientar os
professores?

11. O que dizem esses documentos sobre o currículo do Ensino Médio?

O resultado dessa análise apontou para as mesmas necessidades formativas dos professores envolvidos na
pesquisa. Principalmente, no que diz respeito à articulação das estratégias didático-pedagógicas com os
conteúdos disciplinares. Das estratégias didático-pedagógicas que relataram conhecer são: ensino por
projetos, havendo confusão entre projetos escolares não científicos com projetos científicos;
interdisciplinaridade, embora afirmaram conhecer, ao citar um exemplo, se tratava multidisciplinaridade;
Evidenciaram também que abordavam em suas orientações a aprendizagem significativa proposta por David
Ausubel (2011) porém, ao serem solicitados que explicitassem um exemplo, expressaram aquele
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correspondente ao conflito cognitivo, segundo Piaget, uma vez que utilizaram em seus exemplos construção
de novos conhecimentos a partir de ideias alternativas dos estudantes.

Considerações Finais

O resultado desta pesquisa sinalizou para a urgência em elaborar uma proposta de formação continuada que
atendesse às necessidades formativas dos professores, coordenadores pedagógicos e técnicos das Diretorias
Regionais de Educação do Ensino Médio, de forma que subsidie a prática docente desses sujeitos para
desenvolver atividades integradoras como mediatizadoras que auxiliem os estudantes a aprender e a se
desenvolver. Uma aprendizagem que permitisse a esses sujeitos do Ensino Médio a se apropriarem de novos
conhecimentos, habilidades e hábitos ou aperfeiçoarem esses quando os possue. E, a partir dessa
apropriação, mobilizar os conhecimentos aprendidos na escola para diversos contextos reais que evidenciem
situações conflituosas, sejam elas, de sua vida pessoal ou coletiva, de forma que possam resolver essas
situações sabendo tomar decisão de sucesso.

Uma vez selecionadas essas necessidades formativas desses profissionais, a Subcoordenadoria do Ensino
Médio elaborou propostas de formação, considerando a realização de atividades por meio de oficinas para que
esses sujeitos pudessem subsidiar-se de tal forma que aprendessem a aprender, sendo criadores e
pesquisadores da sua prática docente. Os participantes apontaram para a satisfação com relação à estratégia
utilizada pela Subcoordenadoria do Ensino Médio, uma vez, que atenderam às suas necessidades formativas
e, a partir delas orientá-los para o seu fazer pedagógico.
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