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RESUMO
O trabalho propõe um exercício de reflexão sobre os desafios da docência no Ensino Fundamental no
município de Santo Antônio, Rio grande do norte, Brasil. Os objetivos da pesquisa são: Investigar o processo
de (auto)formação do professorado e a sua relação com o conhecimento no Ensino Fundamental no município
de Santo Antônio/RN. Analisar os processos pedagógicos desenvolvidos pelos professores ao longo do ano em
curso – 2010 e identificar as diferentes formas de relações pedagógicas estabelecidas durante o processo de
formação do aluno. No estudo, tipificaram-se as necessidades de formação, especialmente às associadas aos
desempenhos profissionais, e aos pressupostos da formação que ocorre entre nós com base na recolha de
informação junto de uma amostra de 77 professores, de um universo de 120. Conclui-se que a formação e
prática docente precisa se apoiar constantemente em processos teóricos, metodológicos e práticos do fazer
pedagógico.
Palavras-chave: Prática docente. Ensino. Formação Contínua.
ABSTRACT
The paper proposes an exercise of reflection on the challenges of teaching in elementary school in Santo
Antonio, Rio Grande do Norte, Brazil. The research objectives are: To investigate the process of (self-)training
of teachers and their relationship with knowledge in elementary school in Santo Antonio/ RN. Analyze the
pedagogical processes developed by teachers throughout the year - 2010 and identify the different forms of
pedagogical relations established during the formation of the student. In the study, is typified training needs,
especially those associated with professional performances, and the assumptions of the training that occurs
between nodes based on collecting information from a sample of 77 teachers, from a universe of 120. We
conclude that the training and teaching practice have to constantly rely on theoretical, methodological and
practical of pedagogical processes.
KEYWORDS: Teaching practice. Education. Continuing Education.

1. INTRODUÇÃO

Certamente é necessário um esforço coletivo para superar os entraves que dificultam a construção do ensino
de qualidade que contemporaneamente se discute e se deseja. Neste caso, as mobilizações que primam,
dentre outros pontos, por uma formação docente comprometida com a transformação social devem,
necessariamente, explicitar o perfil e conhecimentos desejáveis deste profissional para uma intervenção
conscientizada na realidade escolar, no processo de formação continuada do educador e na problematização
dos fins educacionais.
A pesquisa foi realizada, no contexto escolar, na cidade de Santo Antônio/RN, na escola pública municipal,
nas escolas de Ensino Fundamental ao longo do ano de 2010 (março a novembro). O propósito foi perceber:
a. as práticas de ensino desenvolvidas pelo professorado; b. os procedimentos pedagógicos e c. os processos
avaliativos desenvolvidos pelo professorado. Para a concretização desta pesquisa, realizamos uma série de
palestras para o professorado com o intuito de perceber como o mesmo lida com o universo no qual está
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inserido, com o conhecimento e a relação professor/aluno. A partir dessas conferências, ouvíamos e
anotávamos o cotidiano desse grupo participante.
Assim, algumas questões norteiam a nossa investigação: Como passar do paradigma tradicional para o
paradigma da aprendizagem?
A escola tem se preocupado em constituir de fato novos sujeitos?
Como, de fato, ocorrem as práticas avaliativas ao longo do processo ensino-aprendizagem?
Qual a função da escola diante as novas exigências do mundo atual?
Que preocupação possui o professorado com a sua autoformação?

Utilizou-se um questionário semiestruturado que foi aplicado aos professores participantes; a escolha se deu a
partir da participação dos envolvidos ao longo do processo. Não era obrigatoriamente necessário responder.
Dentro de um universo de 120 professores, 77 responderam; os demais não apresentaram interesse ou não
estavam presentes no processo de aplicabilidade dos questionários.
A forma como abordamos a temática em estudo decorre da nossa concepção de que a prática pedagógica na
escola não se reduz apenas ao aspecto pedagógico (espécie de pedagogismo) ou a uma mera visão de
“transmissão de conteúdos.” (PIMENTA, 1997, 2002). Se esse enfoque revela-se complexo, tal complexidade
advém das determinações que encerra a problemática em questão. O risco não está no âmbito
epistemológico, mas sim nos limites do próprio pesquisador quanto à apreensão de diferentes dimensões.
Os respondentes da presente pesquisa confirmaram a necessidade e a relevância de uma formação de
professores que se apoie constantemente em processos teóricos, metodológicos e práticos do fazer
pedagógico. Nessa perspectiva de formação é possível que o professorado de Santo Antônio se interrogue
sobre sua prática, sendo capaz de abandonar o poder suposto dos métodos e das técnicas que garantem tudo
saber, redimensionando a ação educativa.

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSORADO – OS ÚLTIMOS 20 ANOS

Nos últimos 20 anos, intensificaram-se as reformas educacionais no Brasil, centrada principalmente na
capacitação e busca por uma melhor qualificação profissional. Assim, o Brasil reforça nas reformas
educacionais, em especial a partir de 1995, quando Fernando Henrique Cardoso iniciou seu governo,
defendendo a bandeira da qualidade da educação, priorizando o ensino básico e a formação do professorado,
como lócus das reformas .
Para tanto, as reformas, de certa forma, é apresentada como necessária para levar adiante os projetos
empreendidos pelo governo federal. Assim, surge uma política de estímulo à criação de novas agências
formadoras, tais como os institutos superiores de educação e cursos normais superiores.
É importante destacar que esse tipo de formação do professorado em exercício se dá no âmbito da escola,
onde os professores atuam, uma vez que a sua própria sala de aula funciona como parte dessa formação. O
professor ao se deparar com essa realidade necessita vivenciar situações que possibilite compreender as
novas transformações paradigmáticas do mundo pós-moderno. Isto significa recuperar o espaço da sala de
aula, como um lócus de formação e transformação do profissional da educação. Não entendemos a escola
limitada, inerente apenas ao espaço da sala de aula, ela é entendida num sentido amplo, em toda a dimensão
histórica, política e social.
Sem dúvida, o espaço escolar vive novas relações no processo de ensino-aprendizagem. Isto significa dizer
que com os avanços da globalização econômica, coloca a escola em outros desafios, e, com isso, o
professorado necessita (re)pensar a sua formação e sua atuação pedagógica.
O profissional da educação, para acompanhar todas estas modificações ocorridas no mundo atual, faz-se
necessário, participar de um projeto de formação continuada e que lhes possibilite estudar, compreender e
questionar o seu trabalho profissional à luz de novos paradigmas e teorias pedagógicas uma vez que,
o professor do século XXI é um educador, um agente ativo da educação dentro da comunidade, capacitado a
dialogar com outros espaços de produção de saberes e da educação, com os diferentes mecanismos de
produção desses saberes, antes exclusivos das disciplinas escolares. (RAMALHO, 2004, p.138).

O profissional do futuro deve transformar a sua sala de aula em uma espécie de “reservatório de
conhecimentos” (RAMALHO, 2004, p.139) com o intuito de transformar o processo de ensino-aprendizagem
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em um processo ativo, de ação-reflexão-ação, com novos significados, onde o professor seja capaz de ensinar
e avaliar nos diferentes contextos institucionais.
Por fim, nessa perspectiva, o professorado não é considerado um técnico que aplica métodos e técnicos, ou
seja, ele rompe com a ideia de práticas positivistas introjectadas historicamente no contexto escolar.

3. O PERCURSO METODOLÓGICO

A nossa pesquisa, eminentemente exploratória, busca compreender e também fazer a crítica da epistemologia
do professorado, epistemologia essa quase inconsciente diante de uma realidade tão complexa que é a
educação.
O contato com a problemática em questão ocorreu de maneira direta, ou seja, um contato direto com o
professorado ao longo do ano de 2010. No processo de investigação aplicou-se questionário estruturado aos
professores que participaram dos debates, de modo a atender aos requisitos de uma pesquisa. Assim,

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de
modo que possibilite a construção dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. (GIL, 1986, p.45).

O contato inicial para a construção do trabalho de campo se deu em encontro pedagógico, em seguida
construiu-se uma rotina de encontros periódicos. A pesquisa de campo (aplicabilidade de questionários),
justifica-se pela importância do trabalho, que é a possibilidade do pesquisador estar próximo ao objeto a ser
estudado, com a perspectiva de estudá-lo melhor (GIL, 1989; ISKANDAR, 2007; LAVILLE, 1999; RUIZ, 1995;
SANTOS FILHO, 2002; THIOLLENT, 2007).
Assim, procedemos da seguinte maneira para a realização do nosso trabalho:
a) Num primeiro momento, demos início a um conjunto de conferências com os mais variados temas
(Educação e globalização: Que escola queremos?
; Formação de professores(as): O risco de mudar para não mudar. O que é possível fazer?
; O atual modelo de ensino nas séries iniciais do Ensino Fundamental; Avaliação: Por um olhar epistemológico
crítico, dentre outras.). As conferências ocorriam a cada 15 dias, com o intuito de sensibilizar todo o
professorado, ou seja, conscientizá-los da importância que os mesmos possuem diante dos novos paradigmas
das sociedades pós-modernas. A todo instante ficamos atentos no que se refere ao perfil dos professores
(comportamentos, questionamentos, indagações, inquietações, discussões pessoais e coletivas).

b) Num segundo momento preparamos um questionário semiestruturado para coletarmos informações que
nos possibilitássemos compreender melhor a realidade desse professorado. Em nosso questionário não
almejamos correlacionar às práticas docentes, suas representações, reuniões pedagógicas, reuniões de pais e
mestres etc. Ainda utilizamos resultados fornecidos pela Secretaria de cada escola do Município com o
propósito de facilitar as nossas análises, para que não cometêssemos nenhum equívoco. A coleta de dados,
porém, nesse sentido foi bastante proveitosa.
Quanto ao número de professores(as) respondente(s), soma-se um total de 77 professores(as). A seguir,
apresentaremos o Quadro 01 com os principais elementos do questionário; privilegiou-se questões simples e
práticas, para que compreendêssemos com clareza a realidade dos sujeitos.
Na próxima seção serão analisados os aspectos essenciais de nossa investigação.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Perfil do professorado do município de Santo Antônio/RN

Nos debates contemporâneos acerca da realidade educacional brasileira, parece que todos concordam que
uma das grandes dificuldades encontradas no espaço escolar diz respeito ao processo de
ensino-aprendizagem e a necessidade de se ter uma formação continuada do professorado. Diante disso,
coloca-se diariamente, a necessidade de incentivar o professorado a preocupar-se com sua autoformação ,
acompanhar as transformações tecnológicas e científicas. Sendo assim, poderão intervir de forma “mais
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eficiente” no espaço escolar, revelando uma compreensão mais adequada, capaz de proporcionar ao professor
novos paradigmas (diferentes formas de avaliar a escola seus alunos) na simplicidade de desnudar o “[...]
objeto concreto elaborado por professores (testes e provas) e por eles corrigido após as respostas dos alunos”
(LIMA, 2002, p. 18).
Indiscutivelmente, é nesse contexto que se dão os conflitos em torno do processo de atribuição de notas no
espaço escolar. Num exercício ambíguo, o processo avaliativo acaba funcionando como um instrumento que
em detrimento da cultura da nota, o conhecimento acaba aparecendo em segundo plano. Ou seja, em muitos
momentos, o professorado por não compreender o “real” papel da nota, acaba utilizando-a como
“instrumento de tortura.”
A reprodução desse contexto, na atualidade ocorre (in)conscientemente no conjunto das relações coletivas e
individuais e, por consequência, acaba impossibilitando que a sala de aula exerça de fato o seu papel, daí

É preciso transformar a vida da aula e da escola, de modo que se possam vivenciar práticas sociais e
intercâmbios acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada,
assim como a outros tipos de relações com o conhecimento e a cultura que estimulem a busca, a
comparação, a crítica, a iniciativa e a criação. (SACRISTÁN, 1998, p. 26).

Com isso, o professor, em frente da realidade social e dos fragmentos normativos de sua atividade
profissional, nada mais é do que um sujeito que vive num suplício constante, na mediação do caos social em
que ele e seu aluno se situam e as possibilidades pedagógicas da aprendizagem, ambos controlados e
vigiados.

4.1.1 Para você o que é ser professor(a)?

Sigamos primeiramente os depoimentos do professorado entrevistado acerca da pergunta acima. Partiremos
em seguida para algumas observações.
Trabalhar com amor, 01; Socializar o conhecimento, 02; formar cidadãos críticos e participativos, 06; ter
responsabilidade, 06; mediador no processo de ensino-aprendizagem, 08; construção e transmissão do
conhecimento, 10; envolver a família.
Percebemos que há um conflito quanto o real papel do professorado. O professor quando fala de seu papel
enquanto professor, não consegue instalar uma relação mais ampla com as questões teórico-metodológicas,
ficando apenas em uma superficialidade.
Podemos acrescentar que diante de todas essas observações, faz-se necessário o professor “mergulhar no
cotidiano das escolas, que abdiquemos da visão total e panóptica sobre a instituição abstrata e nos
dediquemos o que nela se passa”. (PAIS apud FERRAÇO, 2005, p.66). Ou seja, a nossa pesquisa aponta
diante do exposto acima, a necessidade urgente de se (re)pensar o papel e a função do educador; se
pensamos em melhorar essa situação, precisamos, portanto, criar formação continuada contínua do
professorado.
Por outro lado, uma boa parte dos respondentes falam em responsabilidade, formar cidadãos críticos, ser
mediador no processo de ensino-aprendizagem e se preocupam com a construção do conhecimento. Neste
sentido podemos compreender os depoimentos de parte do professorado como significativos, uma vez que,
dão sinais de que é possível emergir uma nova educação.
Diante do exposto, é preciso acrescentar dois pontos.
Em primeiro lugar, é preciso não esquecer que esta figura (o professor) “da mobilização é uma figura
ideal-típica e na sua completude de modelo mas nos jovens singulares ela é realizada de forma desigual, com
frequência, incompleta e contraditória.” (CHARLOT, 2009). Como todos os ideal-tipos, esta figura da
mobilização é um instrumento conceptual para analisar histórias e situações singulares, mas a análise de
casos singulares continua por fazer: um caso singular nunca é a aplicação pura ou a concretização de um
modelo.
Em segundo lugar, a dinâmica da mobilização nem sempre funciona. Ainda que o professorado assinale que
ensinar “é socializar saberes...” “formar cidadãos críticos e participativos...” “mediador do processo de
ensino...”, se faz necessário entender que, diante disso, o professor precisa compreender com mais clareza
esse contexto; precisa compreender melhor os desafios que vivenciamos no espaço de sala de aula.
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4.1.2 Na sua compreensão o que mais impossibilita desenvolver um bom trabalho na sala de aula?

Esta parte da pesquisa visa a complementar a investigação na tentativa de perceber quais as principais
dificuldades encontradas pelo professorado no espaço escolar. Observemos, ainda, que os relatos serão
apresentados de maneira que se adeque a realidade de nossos interesses. Portanto, algumas respostas foram
anexadas a outras para que fosse facilitada a compreensão de maneira mais clara.
Veja alguns itens abaixo:
Poucos recursos para o trabalho da docência, 12; Ausência da família, 12; pouco tempo para planejar, 04;
pouco compromisso por parte do aluno, 05; indisciplina dos alunos, dentre outras.
É notório que as características e contradições do magistério já analisadas, não é mais nenhuma novidade.
Mas, aqui, busca-se, essencialmente, explicitar alguns novos elementos que nos possibilite uma melhor
compreensão acerca do perfil do professorado do município de Santo Antônio/RN.
Esse conjunto de problemas é revelador de uma ampla batalha e uma série de conflitos existentes ao longo
da história da educação brasileira. Sem dúvida, precisaríamos de mais tempo para aprofundar cada questão
levantada pela amostragem. Por ora, é suficiente apontarmos que face a tantas dificuldades, faz-se
necessário, de maneira coletiva o corpo docente, o aluno, e toda a sociedade fazer uma reflexão mais ampla
acerca da escola que temos e a escola que queremos.
Esta realidade apresentada aqui não é tão diferente de outros momentos e locais no Brasil . Por isso alguns
autores (Ramalho, 2004; Gauthier, 1998; Sacristán, 1983, 1998, 2000, 2002) argumentam acerca da
importância de uma formação docente, que leve em conta o conhecimento crítico, o indivíduo, o coletivo, a
comunidade, as bases implícitas subjacentes, as decisões e as atitudes do professorado em um contexto
específico.
Sabemos que a “pedagogia é uma das artes mais difíceis, que não somente precisa ser aperfeiçoada [...],
mas que precisa ser fundamentada por pesquisa sistemática” (Freitag, 1994, p.21). Mas, como professor(a)
precisamos buscar urgentemente novas leituras, novos saberes para que seja possível avançarmos numa
outra perspectiva.
Provavelmente, para que o professorado na sala de aula possua as habilidades e técnicas necessárias. Sendo
assim, a mesma passe a ser um ambiente menos insólito e, portanto “mais Feliz” (Snyders, 2005).
Com isso, notamos que para a existência de “uma pedagogia da qualidade” (Freitag, 1994, p.21) estão
associados à formação deficitária do professorado. Notamos, ainda, que entre os depoimentos, há uma certa
alegria do professorado na ministração de seus cursos, e que ao contrário de outros momentos históricos, não
se evidencia a deficiência do ensino somente aos limites que estão vinculados a um mito – a ausência de
investimentos (livros-texto, bibliotecas adequadas, projetos etc.).

Algumas (in)conclusões

1. Em geral, os professores respondentes defenderam a ideia de que se constroem na sala de aula. Colocam
que tem prazer em sala e que se preocupam com a formação do aluno. Mas apontam preocupação em
aprofundar seus saberes (formação continuada), o que poderá auxiliá-los a desenvolver uma prática de
ensino capaz de atender à realidade sócio-histórica. Repare-se, por fim, que as “reclamações” dos professores
são corretas – pouco apoio do órgão gestor. Parte dos respondentes (ver p.12) reclamam dos “baixos
salários, necessidade de maior apoio por parte do órgão gestor, poucos recursos para o trabalho da docência,
ausência da família, pouco tempo para planejar etc.” Dessa forma, o professorado parece nem perceber que
vive em um espaço de contradições que foram naturalizadas ao longo da história da escola.

2. Quando questionados sobre o que é ser professor(a)?
, observa-se que muitos têm dificuldades em se expressar com clareza; sobre os dados recolhidos acerca
desse questionamento confirmam a tese defendida por Ramalho (2004) o professorado precisa da
profissionalização e da formação com as devidas competências e habilidades. Eles colocam que ser professor
é “Trabalhar com amor... socializar o conhecimento e formar cidadãos críticos, porém, não explicitam de
maneira argumentativa e explicativa as suas afirmações.
3. Por fim, a reflexão produzida a partir dos respondentes evidencia que há uma tentativa de compreender a
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prática docente de forma crítica, indo-se além do imediatismo das ações e decisões tomadas e alertando-se
para a importância de se expandir o movimento reflexivo sobre mudanças pedagógicas - aqui se faz
referência à possibilidade de se trabalharem sobre a realidade. No campo da prática docente pessoal,
atribui-se ao professor, antes de qualquer coisa, o esforço de buscar e aplicar novos entendimentos sobre o
mundo no qual está inserido (processo de globalização, os novos paradigmas, os novos arranjos sociais) com
o propósito de buscar autonomia e um momento reflexivo sobre “si próprio” (“aquilo que sou”). Assim, por
ser a escola lugar onde se quer triunfar, onde se aprende a “desenrascar-se” sozinho, faz-se necessário que,
tendo em vista esse papel multifacetado que exerce, o professorado procure reconciliação epistemológica.
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