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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa apresenta como objetivo compreender como os professores reagem e 
resolvem a situação quando as temáticas a serem trabalhadas fogem do currículo 
tradicional. Para sua realização, recorremos teoricamente a autores como: Maurice 
Tardif (2012), Paulo Freire (1982, 1983, 1996 e 1997) e Maurice Bernard Charlot 
(2000 e 2005). Estudamos sobre a formação e atuação dos professores e sobre a 
relação do indivíduo com o saber. Por meio da aplicação de um questionário em 
uma escola municipal da cidade de Londrina, buscou-se a compreensão sobre quais 
são os temas que os educadores consideram os mais complexos para serem 
trabalhados em sala de aula. A análise dos dados permitiu concluir que as relações 
homoafetivas, o trato sobre diferentes tipos de família e a diversidade religiosa são 
os temas apontados pelos professores como os mais difíceis de serem trabalhados 
na escola.  
   

Palavras-chave: Saberes de Professores. Saberes Escolares. Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to understand what are the contents that teachers consider the 
most difficult to work with the students. For its realization, we theoretically resort to 
authors likeMaurice Tardif (2012), Paulo Freire (1982, 1983, 1996 e 1997) and 
Maurice Bernard Charlot (2000 e 2005).We study about development and 
performance of teachers and about individual's relationship with knowledge.Through 
the application of a questionnaire in a public school in the city of Londrina, was 
searched the understanding of what are the issues that educators consider the most 
complex to be worked in the classroom.Data analysis concluded that the homo-
affective relationships, the treatment of different types of family and religious diversity 
are the topics raised by the teachers as the most difficult to be worked at school. 
 
Keywords: Knowledge of Teachers. School knowledge. Early Years of Elementary 
School. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao me deparar com a escolha de um tema de Trabalho de Conclusão de 

Curso optei, primeiramente, por descobrir respostas sobre assuntos que gostaria de 

prosseguir estudando quando concluísse o curso de Pedagogia: a formação de 

professores para a docência nos Anos Iniciais. Presenciei diversas vezes, muitos 

indivíduos afirmarem que o curso de Pedagogia não seria necessário para trabalhar 

com crianças que pertencem aos estágios do Ensino Fundamental. Existe um senso 

comum de que é muito simples ensinar para as crianças na escola e bastaria 

estudar um pouco do conteúdo para ministrar as aulas. Essa afirmação foi tão 

impactante para mim que, sem dúvida, tornou-se uma grande motivação para a 

realização desse estudo.  

 No ano de 2012, quando estava no segundo ano de Pedagogia, iniciei minha 

participação no PIBID1 - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 

então recebi o desafio de trabalhar com um tema nada convencional, pelo menos 

para mim: o indígena na sociedade atual, valorizando o olhar do índio sobre si 

mesmo. Buscamos2 trabalhar a imagem do indígena por ele mesmo, promovendo 

intercâmbios entre alunos índios e não índios. 

 No desenrolar do trabalho tivemos grandes dificuldades, tanto para encontrar 

índios que se disponibilizassem a responder as dúvidas dos alunos na própria 

escola, quanto para localizar reservas indígenas para participarem do intercâmbio 

cultural. Outro grande obstáculo a ser superado foi o de refletir sobre conteúdos que 

afirmassem o modo que vivem os indígenas atualmente. Assim, ao definir o tema 

para o TCC, aliei duas situações: formação de professores e temas com os quais 

eles apresentam muita dificuldade em trabalhar. 

 É fato que a dificuldade encontrada tanto por nós, alunas e alunos do curso 

de Pedagogia, como pelas professoras3 que compõem o coletivo de sujeitos parte 

dessa investigação, em trabalhar e aprofundar alguns conteúdos em sala de aula, 

                                                 
1
O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) consiste em um programa da CAPES/MEC, 

criado com o objetivo de incentivar a formação de docentes do ensino básico, por meio da concessão de bolsas 
para: estudantes da licenciatura (bolsistas de iniciação), professores da rede pública (supervisores) e 
professores da universidade (coordenadores da área e coordenador institucional). O edital prevê recursos para 
custeio do projeto. 
2
Utilizei a 1ª pessoa do plural pois o trabalho foi desenvolvido por um grupo composto por doze alunas. 

3
Usaremos o gênero feminino porque verificamos que todos os sujeitos participantes dessa pesquisa são 

mulheres. 
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também é reflexo do que ocorreu em situações experienciais enquanto 

permanecíamos como alunos na escola, desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio. Conforme apresenta Maurice Tardif, a memória de aprendizagem na escola 

também faz parte da formação dos professores. Isso ocorre porque:  

 

Os saberes experienciais do professor de profissão, longe de serem 
baseados unicamente no trabalho em sala de aula, decorreriam em 
grande parte de preconcepções do ensino e da aprendizagem herdadas 
da história escolar. (TARDIF, 2012, p.72). 

 

Acredito que parte da dificuldade em abordar alguns temas em sala de aula 

provém da ausência nas experiências vivenciadas em todo o processo educativo na 

escola. A formação dos professores, além da necessidade da graduação no curso 

de Pedagogia, também condiz com as suas memórias como aluno, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, pois “para fins pedagógicos, o professor 

também se baseia em juízos provenientes de tradições escolares, pedagógicos e 

profissionais que ele mesmo assimilou e interiorizou” (TARDIF, 2012, p.66). 

É evidente que, muitas vezes, alguns conhecimentos não são abordados em 

sala de aula, embora sejam temas importantes para viver na sociedade 

contemporânea.  O indígena na sociedade atual, incluindo as modificações na sua 

cultura e o olhar do índio sobre si mesmo constitui um exemplo de um tema que 

deveria ser trabalhado constantemente na escola, mas raramente isso ocorre.  O 

ensino sobre os indígenas nas escolas, geralmente, retrata o índio no tempo da 

colonização do Brasil pelos portugueses e reforça a ideia de que vivem em florestas, 

alimentam-se da caça e da pesca e não utilizam roupas. Assim, estereótipos são 

reforçados e consolida-se a ideia de que o indígena é alguém que vive à margem da 

sociedade e não faz parte do cotidiano dos alunos não índios. 

Revisitando minha experiência escolar, que compreende a Educação Infantil, 

desde os quatro anos de idade, até o Ensino Médio, finalizado com dezessete anos, 

não encontro em minhas memórias como aluna, nenhum momento na qual a 

questão do indígena na sociedade atual tenha sido discutida, e considerando o 

vivenciado no PIBID e o que encontramos nas escolas, assim permanece até hoje. 

O que me lembro foi o estudo dos indígenas na época da colonização, mas sem 

qualquer relação com a forma como vivem nos dias de hoje. Além deste 
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conhecimento, é evidente que outros também não são tratados, embora devessem 

até por força de Lei, tais como a questão dos negros na sociedade atual. 

Aliar dois temas - a formação dos professores e os conteúdos que os 

professores possuem maior dificuldade em trabalhar – foi, apesar de um desafio em 

minha formação, um parêntese fundamental para a minha percepção de uma 

educação eficaz. Acredito que a formação dos professores está estritamente 

relacionada à forma que irão lidar com determinados conhecimentos, sejam eles 

polêmicos ou não.  

Buscando compreender a maneira como os professores atuam 

cotidianamente em sala de aula e como tratam assuntos nada convencionais, 

selecionamos temas que causam discussão e divergência de opiniões, como a 

sexualidade, diferentes tipos de famílias e religiões, a questão do negro e do 

indígena atualmente, dentre outros. Dessa forma, a questão central dessa pesquisa 

foi: “como os professores reagem e resolvem a situação quando as temáticas a 

serem trabalhadas fogem do currículo tradicional?”. 

Para sustentar teoricamente a pesquisa em questão, foram selecionados três 

autores: Maurice Tardif, Paulo Freire e Bernard Charlot. Buscando refletir sobre a 

formação dos educadores, utilizou-se a obra “Saberes Docentes e Formação 

Profissional” (2012), de Maurice Tardif, como base para as discussões e também 

dialogamos com os escritos de Paulo Freire, selecionando os livros “Pedagogia do 

Oprimido” (1983), “Pedagogia da Autonomia” (1996) e “Professoras sim, tia não – 

cartas de quem ousa ensinar”(1997). Maurice Bernard Charlot sustentou a reflexão 

sobre a relação dos indivíduos com o saber, com enfoque nos professores.Duas 

obras do referido autor foram estudadas: “Da relação com o saber: elementos para 

uma teoria” (2000) e “Relação com o saber. Formação dos Professores e 

Globalização”(2005). 

 Em um primeiro momento da pesquisa, buscou-se refletir sobre questões 

como a formação e a atuação dos educadores a partir dos referenciais teóricos 

citados. Posteriormente, fez-se necessário a composição de questionário para 

entender quais são os conteúdos com os quais os educadores apresentam mais 

dificuldade em trabalhar. Anteriormente à execução do método com professores da 

rede municipal de Londrina, a aplicação do “questionário piloto” foi de fundamental 

importância para que fosse observada a eficácia do questionário produzido. Nessa 
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ocasião, duas professoras responderam ao questionário: uma atua há mais de 

quinze anos na rede municipal de ensino de Londrina e a outra há menos de um 

ano, na rede municipal de ensino da cidade de Cambé. Tais educadoras participam 

do grupo de pesquisa História e Ensino de História da Universidade Estadual de 

Londrina, do qual também faço parte. As professoras fizeram contribuições para 

enriquecer a pesquisa e tornar o questionário ainda mais eficaz para o meu objetivo. 

Em seguida, visitei a escola em que os questionários seriam aplicados e 

solicitei autorização para o desenvolvimento da pesquisa. Os questionários 

(APÊNDICE A) foram respondidos por catorze professores de uma escola da rede 

municipal de Londrina, no Paraná. Preocupou-se, inicialmente, em caracterizar os 

educadores, buscando informações como sexo, idade, tempo de atuação, entre 

outras características. Em um segundo momento, o foco consistiu nas disciplinas 

trabalhadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em que foi solicitado que os 

professores indicassem as suas preferências. Especificando-se a pesquisa, a 

disciplina de História consistiu na questão central: quais são os conteúdos mais 

fáceis e mais difíceis de serem abordados em sala de aula. Finalmente, foi solicitado 

que os educadores indicassem os temas que mais têm dificuldade em trabalhar e 

ainda, quais, se pudessem, retirariam do currículo escolar. Posteriormente, os dados 

obtidos foram classificados e organizados por meio de gráficos e tabelas. 

Neste texto apresento os resultados da pesquisa organizados em três 

capítulos. O primeiro capítulo consiste na apresentação dos resultados da pesquisa 

bibliográfica, na qual houve a preocupação em compreender como se fundamenta o 

processo de formação de professores a partir de Maurice Tardif e Paulo Freire.  A 

incursão em tais autores e temas foi essencial para o embasamento da análise de 

dados coletados quanto aos saberes considerados pelos professores como os mais 

difíceis de serem trabalhados com os educandos.  No segundo capítulo, o 

autorBernard Charlot sustenta teoricamente a discussão referente à relação do 

indivíduo com o saber, com ênfase nos professores. 

Finalmente, o terceiro capítulo apresenta o resultado do levantamento de 

dados realizados com os professores. Houve a preocupação em compreender quais 

são os temas considerados mais dificultosos de serem trabalhados em sala de aula. 

Para tanto, direcionou-se por tratar de temas mais relacionados a uma disciplina: a 

História. Dessa forma, é possível que haja a melhor compreensão possível sobre os 
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temas mais complexos, as dificuldades encontradas e, finalmente, as soluções 

encontradas pelos educadores. 

Enfim, acreditamos que a pesquisa elaborada neste Trabalho de Conclusão 

de Curso provém de uma inquietação que se estabeleceu ao longo do curso de 

graduação. Percebe-se que há a preocupação em compreender os modos de 

pensar dos educadores referentes a temas cotidianos, mas que provocam a 

instigação dos indivíduos na sociedade atual. Sabemos que a questão cultural está 

constantemente ligada ao pensar e agir da sociedade. Mas, o respeito a opiniões 

divergentes é fundamental, para que possamos viver em uma sociedade que haja 

menos conflitos. É preciso que os professores propiciem o diálogo em sala de aula, 

e que a criticidade seja elemento prioritário nas escolas de hoje em dia.  
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2 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PROFESSORES A PARTIR DE MAURICE 

TARDIF E PAULO FREIRE 

 

Os autores Maurice Tardif e Paulo Freire foram selecionados para sustentar a 

argumentação teórica, uma vez que trabalham com o processo de formação e 

atuação docente. O objetivo de tal estudo consiste em aprofundar o meu 

conhecimento na temática de formação e atuação de professores. Dessa forma, a 

partir dos saberes obtidos, busca-se o embasamento da análise de dados coletados 

quanto aos saberes destacados pelos professores como sendo os mais 

problemáticos a serem trabalhados em sala de aula. No capítulo em questão, a 

metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

 

2.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO A PARTIR DE MAURICE TARDIF 

 

Maurice Tardif é um pesquisador canadense, de reconhecimento internacional 

que busca dialogar acerca da formação docente. É professor titular na Universidade 

Montreal, filósofo e sociólogo. Tardif possui suas obras traduzidas e publicadas em 

diversos países. Durante os últimos anos, o autor aprofundou suas pesquisas sobre 

o ensino e publicou trabalhos, como “O trabalho docente no cotidiano” (2000), 

“Formação dos professores e contextos sociais” (1998) e “A profissão docente: 

história, sistema e estrutura” (1996), dentre outros. Maurice Tardif é membro de 

diversos grupos de pesquisa no Brasil e participa de debates que permeiam nas 

associações de pesquisa brasileira referentes às reformas de ensino e da escola 

básica.  

A partir dos estudos referentes à Tardif (2012), percebe-se que o saber 

oriundo dos professores está atrelado com todos os elementos constitutivos da 

prática educativa e ao estudo do trabalho realizado por eles próprios. Em suas teses, 

Tardif considera a experiência de vida e a história do educador no que diz respeito 

ao saber docente.  

Nesse sentido, é importante desconstruir dois “perigos” que podem articular-

se com os saberes dos professores: o “mentalismo” e o “sociologismo”. Para esse 

autor, há a percepção de que o saber dos professores é social e depende da 
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existência dos indivíduos que atuam como educadores em determinada prática. 

Dessa forma, há uma relação entre os saberes sociais e individuais do professor. 

Entretanto, a primeira concepção, o “mentalismo”, considera somente o pensamento 

individual, a atividade cognitiva do educador, restringindo o saber prioritariamente a 

processos mentais.  

Diante do “mentalismo”, Tardif (2012) elenca alguns argumentos que 

evidenciam o saber dos professores como um saber social. O primeiro fato a se 

constatar é que um grupo de indivíduos – os professores - partilha uma mesma 

organização, em uma estrutura coletiva de trabalho, com regras de estabelecimento, 

matérias a serem ensinadas, tornando-o, então, um saber social. O autor também 

destaca que o saber é produzido socialmente, resultado de uma organização entre 

vários grupos. O professor detém um saber a partir de “um sistema que vem garantir 

a sua legitimidade e orientar a sua definição e utilização: universidade, 

administração escolar, sindicato, associações profissionais, grupos científicos [...]” 

(TARDIF, 2012, p.12). Dessa forma, não é o professor, individualmente, que 

determina o seu saber profissional. 

Outro argumento citado para compor a crítica do autor ao “mentalismo” refere-

se à existência de objetos e práticas sociais, já que o professor trabalha com outros 

indivíduos, com o objetivo de educar e instruir o aluno. Sendo assim “ensinar é agir 

com outros seres humanos” (TARDIF, 2012, p.13). Além disso, o conteúdo que os 

educadores ensinam e a sua maneira de ensinar são constituídos de acordo com o 

tempo e as mudanças na sociedade. Finalmente, o professor está sujeito a uma 

socialização profissional, na qual aprende e se modifica fazendo o seu trabalho, ou 

seja, na prática, vivenciando o ambiente escolar.  

A segunda concepção que é importante ser desconstruída no âmbito docente 

é o “sociologismo”, em que não considera a contribuição dos professores na 

construção concreta do saber. Diante disso, aquilo que sabem não é emitido, e nem 

cogitado.  A partir dessa percepção é necessário compreender que é impossível 

desconsiderar a relação entre o saber oriundo dos professores, que ocorre em 

determinado espaço escolar, com suas interpretações, pensamentos, ações a 

respeito do cotidiano escolar. Nesse sentido, é relevante considerar a experiência 

profissional docente, bem como as condições concretas em que seu trabalho se 

realiza, para que haja a compreensão sobre o saber oriundo dos professores.  
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Cabe destacar queTardif (2012) busca a desconstrução destas concepções, 

já que é fundamental perceber que o saber do professor é resultado de aspectos 

individuais e sociais. É importante considerar a atividade cognitiva do educador, mas 

também os saberes construídos socialmente. Percebe-se que o saber docente se 

origina “na interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de 

captar a sua natureza social e individual como um todo”. (TARDIF, 2012, p.16). 

O saber do professor não é apenas a atividade cognitiva dos indivíduos, mas 

está estritamente relacionada ao trabalho realizado no cotidiano docente. Sendo 

assim, o saber pode ser modelado no e pelo processo de trabalho. É necessário 

considerar a ideia de pluralismo do saber docente, por envolver diversas formas de 

“saber-fazer”, de exercer o trabalho escolar, que são resultado de fontes diversas. 

Considera-se também como diversificado, pois não é resultado somente da 

formação profissional e de saberes disciplinares, mas também oriundo dos saberes 

curriculares e experienciais.  Além de plural, o saber docente também é temporal, 

então, relaciona-se com a época e a sociedade na qual está inserido, além de 

experiências e história de vida e carreiras singulares. Nesse sentido,  

 

[...] ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a dominar 
progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho 
docente. Os inúmeros trabalhos dedicados à aprendizagem do ofício de 
professor colocam em evidência a importância das experiências 
familiares e escolares anteriormente à formação inicial na aquisição do 
saber-ensinar. (TARDIF,2012, p. 20). 

 

 Torna-se necessário, nesse viés, repensar como os saberes profissionais são 

constituídos nos cursos de formação de professores, considerando a realidade 

específica do trabalho docente. É fundamental compreender que o papel dos 

educadores não se resume à mera transmissão dos conhecimentos já constituídos. 

Os saberes profissionais são aqueles oriundos das instituições de formação docente, 

como escolas normais e faculdades de ciência da educação, sendo que o educador 

e o educando constituem-se como objetos do saber para as ciências humanas. A 

partir dessa concepção, os conhecimentos são destinados à prática docente e é a 

partir da sua formação que o educador possui contato com esse saber. Entretanto, a 

prática pedagógica não se constitui somente como um objeto do saber para as 
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ciências da educação, mas mobiliza também os saberes pedagógicos, que são 

fundamentos originários de reflexões sobre o cotidiano educativo.  

Segundo Tardif (2012), além dos saberes profissionais, os saberes 

disciplinares também devem ser considerados, já que são saberes selecionados 

pela instituição universitária, constituindo-se, então, nas diversas disciplinas que são 

oferecidas pelo curso de formação de professores. Os saberes curriculares, que são 

adquiridos ao longo da carreira do professor também devem ser valorizados. 

Destacam-se os “[...]discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e 

selecionados como modelos da cultura erudita [...]” (TARDIF, 2012, p. 38). Dessa 

maneira, os saberes curriculares correspondem aos programas escolares que o 

educador deve adotar em sala de aula, incluindo os métodos utilizados, conteúdos e 

objetivos.  

Finalmente, os saberes oriundos do trabalho cotidiano da profissão e no 

conhecimento de seu meio referem-se aos saberes experienciais, que não provêm 

dos cursos de formação de professores, nem dos currículos. São saberes práticos, 

que formam representações, interpretações, na qual os educadores orientam a sua 

prática cotidiana. Dessa forma, “o ensino se desenvolve num contexto de múltiplas 

interações que representam condicionantes diversos para a atuação do professor” 

(TARDIF, 2012, p. 49).  

Em diversos momentos da prática educativa4, os educadores estão sujeitos a 

situações concretas que exigem sua habilidade pessoal, a improvisação. Entretanto, 

os professores adquirem a capacidade de lidar com tais situações, desenvolvendo 

os “habitus”, que ocorre somente durante a prática educativa, manifestando-se por 

meio de um saber-fazer pessoal e profissional. Constata-se então que os 

professores adquirem por meio da prática cotidiana e do confronto com as condições 

da profissão, os saberes experienciais. São saberes que são formados pelos demais 

(profissionais, disciplinares e curriculares), mas que são definidos a partir das 

experiências da prática educativa.   

                                                 
4
 De acordo com Paulo Freire (1996),  toda prática educativa possui um caráter gnosiológico, ou seja, requer 

sujeitos que aprendem e ensinam mútuamente, em que, enquanto enquanto um ensina, também aprende, . 
Há também conteúdos que necessitam ser ensinados e aprendidos, em que, é importante o uso de 
metodologias, técnicas e materiais. A prática educativa também envolve sonhos, ideais, sendo esse o seu 
caráter diretivo. Dessa forma, a prática educativa não pode ser neutra, explicitando a sua politicidade. 
 



18 
 

 

Tardif (2012) elenca diversos elementos que caracterizam o saber 

experiencial. Primeiramente, está ligado às funções do educador, sendo que é a 

partir dessa relação que o saber experiencial é adquirido e evidenciam a importância 

que os professores atribuem à experiência. Trata-se ainda um saber prático, o qual 

depende da adequação às diversas situações cotidianas, problemas, funções 

diversas, específicas ao trabalho. É interativo, na medida em que é modelado a 

partir das interações do professor com todos os indivíduos que fazem parte do 

processo educativo. O saber experiencial consiste também em um saber plural, no 

qual o professor possui um amplo repertório de conhecimentos, que poderá ser 

utilizado em diversas situações concretas na prática educativa.  

Além disso, o saber experiencial é heterogêneo, já que há diferentes 

conhecimentos e formas de “saber-fazer”, o qual provém de distintas fontes, em 

diferentes tempos-espaços e momentos da vida do indivíduo. Caracteriza-se por ser 

um saber complexo, que impregna o comportamento dos indivíduos, suas regras e 

sua consciência, um saber em construção, já que é flexível para a aquisição de 

novas experiências e conhecimentos acerca da prática educativa. E ainda um saber 

existencial, relacionando-se à história de vida do educador; temporal, implicando sua 

construção durante a carreira e a história de vida profissional. Finalmente, o saber 

experiencial é social, já que é construído pelo professor a partir de distintas fontes 

sociais de conhecimento.  

A partir da reflexão acerca da formação profissional dos educadores, é 

possível compreender que o saber docente é proveniente de várias fontes, entre 

elas da formação escolar anterior, dos livros didáticos e programas utilizados, além 

de saberes oriundos de sua própria experiência na profissão, na sala de aula, na 

escola e em diversos locais. Entretanto, os saberes que são base para o ensino são 

caracterizados por Tardif (2012) pelo chamado sincretismo, em que é inadequado 

considerar que o professor possui apenas uma concepção teórica para orientar a 

sua prática. 

 Dessa forma, de acordo com a realidade cotidiana e as necessidades 

apresentadas na sala de aula, o professor baseia-se em diferentes concepções. 

Devido ao sincretismo, considera-se que os saberes não devem ser concebidos 

como ferramentas que antecedem a prática, percebidos como conhecimentos 

prévios para a ação cotidiana. Os saberes docentes não são resultados da pesquisa 
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que, em qualquer situação, poderia fornecer soluções já definidas para os problemas 

concretos da prática educativa cotidiana. Mas, ao contrário, diversos são os 

momentos em sala de aula que exigem do professor habilidade de improvisar. 

Por último, Tardif (2012) argumenta que, devido ao sincretismo, pode-se 

considerar que o ensino exige do trabalhador uma ampla diversidade de saberes e 

comportamentos. Percebe-se que, na ação cotidiana, o educador baseia-se em 

diversas decisões para orientar e estruturar sua atividade profissional. Além disso, 

“para atingir fins pedagógicos, o professor também se orienta em juízos provenientes 

de tradições escolares, pedagógicas e profissionais que ele mesmo assimilou e 

interiorizou” (TARDIF, 2012, p.66). Seguindo esse raciocínio, o educador baseia-se 

em sua própria experiência, que possibilita explicar, por meio do passado, aspectos 

do presente e, assim, antecipar o futuro.  

As experiências que o professor vivenciou em sua família e na escola, mesmo 

que nos primeiros anos de vida, marcam fortemente sua ação profissional. A 

constituição do “Eu profissional” é influenciada pelas lembranças que o educador 

possui de suas próprias experiências educativas. Acumulam-se as experiências 

vivenciadas pelo professor no período pré-profissional, em que a socialização 

escolar influencia consideravelmente o modo pelo qual o professor compreenderá os 

saberes e o seu saber-fazer. Assim, as vivências do docente poderão orientá-lo pelo 

menos durante a formação inicial universitária.  

Entretanto, faz-se necessário destacar que os saberes dos professores não 

são inatos, mas, pelo contrário, resultados da socialização. É, então, “através do 

processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados (famílias, 

grupos, amigos, escolas, etc.) nos quais eles constroem, em interação com os 

outros, sua identidade pessoal e social” (TARDIF, 2012, p.71). Percebe-se que os 

saberes dos professores não são oriundos somente da formação universitária, 

curricular ou adquiridos somente na prática em sala de aula. Mas, além disso, 

decorre grande parte das concepções herdadas durante o período escolar, na fase 

em que permaneceram como alunos.  

Os saberes que servem de base para o “saber-fazer” são, ao mesmo tempo, 

pragmáticos, existenciais e sociais. São pragmáticos, pois estão relacionados não 

somente ao trabalho, mas também ao trabalhador. Nesse sentido, são práticos, 

necessitando que as funções dos professores sejam adequadas às diversas 
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situações que podem ocorrer cotidianamente no trabalho. Os fundamentos do saber 

são existenciais na medida em que o professor não utiliza somente de aspectos 

cognitivos para basear sua prática, mas também suas experiências de vida 

influenciam a ação cotidiana. Dessa forma, o docente não reflete somente a partir do 

âmbito intelectual, mas também se orienta pelo afetivo, emocional, pessoal e 

interpessoal. É existencial, então, considerando o professor como um indivíduo 

completo, que possui emoções, linguagem, relacionamento com os outros e consigo 

mesmo. 

Finalmente, são sociais, porque, assim como os saberes profissionais, são 

também plurais, ou seja, são oriundos de distintas fontes sociais, como família, 

escola, universidade, entre outros. Além disso, são adquiridos em diferentes tempos 

sociais, como na infância, na escolha da carreira, durante o curso de graduação etc. 

Nota-se, então, que os saberes docentes são temporais, não somente na medida 

em que são adquiridos com o tempo, mas por serem flexíveis, permitindo que novas 

experiências sejam vivenciadas, remodelando o seu próprio saber-fazer, em função 

das distintas mudanças de situações de trabalho, às quais o professor está sujeito.  

Em sua análise, Tardif (2012) evidencia que a Pedagogia consiste também 

em abordar a tecnologia utilizada pelos professores, correspondendo na dimensão 

instrumental do ensino, o que implica a interação entre alunos e educador, com a 

finalidade de atingir certos objetivos. É então, 

 

O conjunto de meios empregados pelo professor para atingir seus 
objetivos no âmbito das interações educativas com os alunos. Noutras 
palavras, do ponto de vista da análise do trabalho, a pedagogia é a 
“tecnologia” utilizada pelos professores em relação ao seu objeto de 
trabalho (os alunos), no processo de trabalho cotidiano, para obter um 
resultado (a socialização e a instrução). (TARDIF, 2012, p. 117). 

 

Nesse sentido, é possível concluir, conforme Tardif (2012), que os saberes 

dos professores são oriundos de diversas fontes, sendo, portanto, plurais e 

heterogêneos. As instituições de formação de professores, os currículos e as 

experiências vivenciadas pelos professores ao longo da sua vida vão definindo os 

saberes profissionais dos educadores. É importante lembrar que o educador deve 

ser considerado como um ator individual e social no processo de ensino e 
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aprendizagem, mas que seus saberes também provêm de saberes sociais, como 

grupos de professores, universidades, entre outros.  

 

2.2 ATUAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO A PARTIR DE PAULO FREIRE 

 

Paulo Freire nasceu em Recife (PE), em 19 de setembro de 1921, e conheceu 

as primeiras palavras sob o auxílio da mãe, com gravetos, no quintal da casa onde a 

família morava. Freire criticava absolutamente a Educação Bancária, em que “a 

educação torna-se um ato de depositar (como nos bancos); o „saber‟ é uma doação 

dos que se julgam sábios aos que nada sabem” (GADOTTI, 1996, p.85). Em 

contrapartida, defendia o diálogo entre alunos e professores no processo de ensino 

e aprendizagem, em busca de uma concepção problematizadora. Nesse sentido, o 

autor defende a posição humilde do educador diante dos desafios do meio 

educativo, permitindo que o discente possua também papel ativo em sua própria 

aprendizagem. Também defende que a “ação pedagógica através da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade aponta para a construção de uma 

escola participativa e decisiva na formação do sujeito social” (GADOTTI, 1996, 

p.102), buscando, então, um trabalho coletivo na escola, em que todos os envolvidos 

no processo de ensino e aprendizagem participam da organização pedagógica.  

De acordo com Paulo Freire, em sua obra “Pedagogia da Autonomia” (1996), 

a ação dos professores deve estar baseada em um uma convivência amorosa5 com 

seus alunos, criando estratégias para que possuam uma postura curiosa referente 

ao conhecimento a sua volta, e se reconheçam como sujeitos sócio-histórico-

culturais do ato de conhecer. A prática do professor em sala de aula centra-se em 

um exercício constante que busque a autonomia do educando, fundada na ética e 

no respeito à dignidade.  

Atualmente, vivemos em uma sociedade na qual os desejos particulares são 

centrados em busca apenas da própria satisfação, priorizando somente o lucro das 

leis do mercado. O indivíduo inserido em uma sociedade regida pelas leis do capital 

possui a busca incessante por bens materiais, utilizando como critério principal o seu 

                                                 
5
O amor, citado por Paulo Freire (1996), relaciona-se com a responsabilidade do educador para com o outro, 

buscando a ética, respeito à dignidade e autonomia do aluno. 
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próprio bem-estar. Sendo assim, no Capitalismo o poder centra-se naquele que 

possui maior número de bens materiais, resultando em sujeitos solitários que lutam 

para adquirir esses bens. Consequentemente, o resultado de uma sociedade 

capitalista condiz com a exploração da força de trabalho do ser humano, além de a 

maioria da população ser excluída dos bens materiais e culturais.  

Mas, de acordo com Freire (1996), o trabalho cotidiano entre professores e 

alunos, baseado no exercício da ética, é a melhor forma de lutar e viver nesse 

momento atual. Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de considerar e respeitar 

os conhecimentos prévios dos alunos, que são sujeitos sócio-histórico-culturais. 

Paulo Freire (1996) defende a busca do educador pela ética universal do ser 

humano, que é de natureza humana e fundamental à convivência humana.   

Para Paulo Freire (1985), o educador preocupado com as injustiças existentes 

na sociedade e que busca meios para transformá-las e diminuí-las possui virtudes 

diversas. A primeira delas consiste na coerência entre as falas do indivíduo e a 

prática, que devem estar condizentes entre si. A distância referente entre o discurso 

e a prática deve se reduzir. Percebe-se então, que a ética, indispensável para se 

conviver em humanidade, deve estar presente no trabalho científico, mas deve ser 

condizente com as ações e a consciência do educador.  Outra virtude refere-se a 

saber trabalhar a tensão entre a palavra e o silêncio. É fundamental que no cotidiano 

escolar o educador mantenha um diálogo com seus alunos, escutando o que eles 

dizem. As perguntas feitas pelos educandos devem ser valorizadas, respeitadas e o 

professor deve estimular a todo momento que os alunos manifestem suas dúvidas e 

jamais permaneçam em silêncio. 

A busca pela transformação das injustiças da sociedade consiste em outra 

virtude. Para isso, é importante trabalhar criticamente a tensão entre a subjetividade 

e a objetividade, entre consciência e mundo. É necessário entender que, ao 

transformar a realidade, o indivíduo se modifica também, ou seja, a subjetividade se 

transforma. A próxima virtude do professor consiste em entender que o aqui e agora 

do educador, sua realidade, difere-se do aqui e agora do aluno. É de suma 

importância, então, considerar o cotidiano vivenciado pelos educandos, bem como 

levar em consideração seus conhecimentos prévios.  

É fundamental que os educadores compreendam que sua função no espaço 

escolar supera a transferência de saberes, mas que se faz necessário propiciar que 
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os educandos desenvolvam uma consciência crítica acerca do cotidiano vivenciado. 

A criticidade, quando existente no processo de ensino e aprendizagem, afasta a 

passividade presente na Educação Bancária, superando seu autoritarismo6.A 

Educação Bancária pressupõe a transferência, o depósito de conhecimentos e 

valores nos educandos, na qual o educador encontra-se em um papel central no 

processo educativo, enquanto os alunos são passivos, considerados apenas como 

objetos. Na lógica da educação bancária, os alunos não são instigados a conhecer, 

e a memorização mecânica é incentivada pelos educadores, como se os alunos 

fossem “recipientes a serem „enchidos‟ pelo educador. Quanto mais vá „enchendo‟ 

os recipientes com seus „depósitos, tanto melhor educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente „encher‟, tanto melhores educandos serão.” (FREIRE, 1987, p. 

33).  

A Educação Bancária é o oposto do que busca uma Educação para a 

autonomia, buscando a formação de educandos acríticos e passivos. Percebe-se 

que os conhecimentos trazidos pelo aluno de fora da escola não são considerados, 

mas aquilo que o educador entende que precisa ser ensinado a partir de propostas 

prescritivas, como livros didáticos. Então, como proposto por Freire (2005, p.68),é 

nesta forma de educação que: 

 

a) O educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) O educador é o que sabe, os educandos, os que não sabem; 

c) O educador é o que pensa, os educandos, pensados; 

d) O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que escutam 

docilmente; 

e) O educador é o que disciplina, os educandos, os disciplinados; 

f) O educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os 

que seguem a prescrição; 

g) O educador é o que atua, os educandos, os que têm a ilusão de que 

atuam, na atuação do educador; 

h) O educador escolhe o conteúdo programático, os educandos, jamais 

ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele;  

                                                 
6
O autoritarismo, presente na educação bancária, incentiva a formação de educandos acríticos, ingênuos e 

passivos, inibindo a capacidade de perguntar, de possuir curiosidade referente a determinado conhecimento. 
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i) O educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade 

funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; 

estes devem adaptar-se às determinações daquele; 

j) O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, 

meros objetos.  

 

A Educação Bancária, que resulta na dominação dos alunos e os percebe 

como sujeitos passivos do seu próprio processo de aprendizagem, contrapõe-se a 

outra concepção: a problematizadora. Esta prioriza a libertação, buscando a 

superação da contradição entre educandos e educadores. Ou seja, “o educador não 

é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o 

educando, que ao ser educado, também educa”. (FREIRE, 2005, p. 78). Alunos e 

professores se educam, passam a ser percebidos como protagonistas do processo 

de ensino e aprendizagem. A liberdade éfator fundamental para que a autoridade 

seja concretizada, e não mais a dominação e o autoritarismo.  

A ação do professor distingue-se em dois momentos na Educação Bancária. 

O primeiro corresponde à preparação do educador para suas aulas, exercendo um 

“ato congnoscente frente ao objeto congnoscível” (FREIRE, 2005, p.79). O segundo 

momento caracteriza-se pela narração de seus estudos referente ao objeto em que 

exerceu o ato cognoscente7. Entretanto, a concepção problematizadora não 

diferencia essas duas etapas na ação do educador, mas “é sempre um sujeito 

congnoscente, quer quando se prepara, quer quando se prepara dialogicamente 

com os educandos (FREIRE, 2005, p. 79). Nesse sentido, o papel do educador 

problematizador consiste em criar condições para que o educando supere os 

conhecimentos prévios e alcance o conhecimento científico. É necessário 

problematizar os discentes, desafiando-os, para que dessa forma sintam-se 

motivados a alcançarem uma nova compreensão: a científica. 

Paulo Freire (1996), em seus escritos referentes à obra “Pedagogia da 

Autonomia”, evidencia a necessidade de uma prática docente baseada na 

curiosidade, criticidade e insubmissão do aluno, considerando o papel ativo do 

educando no processo de ensino e aprendizagem.  É preciso que o professor seja 

                                                 
7
O ato cognoscente, para Paulo Freire, consiste na “expressão de um processo de auto percepção do sujeito no 

mundo em que se encontra” (JOÃO PEDRO BOUFLEUER, 2011, s/n). 
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constantemente inquieto, criativo, curioso, humilde, persistente no processo 

educativo, buscando constantemente um aprender crítico e a transformação do 

discente em real sujeito da construção e reconstrução do saber ensinado. Percebe-

se que “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber 

ensinando, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 

14).   

Professor e aluno são, então, igualmente valorizados no processo de ensino e 

aprendizagem. O docente não somente ensina conhecimentos, mas também o 

ensina a pensar certo, sendo que, para que isto ocorra, é fundamental que o 

indivíduo não esteja o tempo todo plenamente certo de suas convicções, mas que 

busque questioná-las. A memorização é uma forma de se pensar mecanicamente, 

uma vez que o educando não analisa os conteúdos de maneira crítica, instigando 

sua curiosidade. Quando o leitor realiza seus estudos de forma mecânica, 

memorizando o conteúdo, não percebe as suas relações com acontecimentos do 

mundo, constituindo-se uma forma de pensar errado.  

Pensar certo, na perspectiva de Paulo Freire, refere-se a analisar criticamente 

os conteúdos estudados, as informações recebidas no mundo que o rodeia. Só 

ensina a pensar dessa forma quem assim o faz. Infere-se que “o professor que 

pensar certo deixa transparecer aos educandos que uma das bonitezas de nossa 

maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade 

de, intervindo no mundo, conhecer o mundo” (FREIRE, 1996, p. 15). Pensar certo 

exige do educador o respeito ao senso comum do aluno, resultado de suas 

experiências sociais, procurando estratégias para que haja a sua necessária 

superação, estimulando a capacidade criadora do aluno.  

 Mas, é necessário destacar que, para Paulo Freire (1997), o educador deve 

possuir a competência de ensinar determinado conteúdo ao aluno, ensinando aquilo 

que sabe sobre o conhecimento em questão. A responsabilidade ética, política, 

profissional do professor resulta, consequentemente, em sua preparação e 

capacitação permanente para ensinar, que se inicia anteriormente até mesmo de 

sua atividade docente. O ato de ensinar requer seriedade de quem o faz, além de 

preparo científico, físico e afetivo. Dessa forma, “o ensinante aprende primeiro a 
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ensinar, mas aprende também ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo 

ensinado” (FREIRE, 1997, p. 19).  

 O autor, em seus escritos na obra “Professora sim, tia não – cartas a quem 

ousa ensinar” (1997), afirma que o ato de ensinar é inerente ao de aprender. É 

fundamental que o educador permaneça disponível às curiosidades, 

questionamentos e sugestões dos alunos, sendo essa uma das formas para que o 

aprendizado docente seja efetivado. Sendo assim, 

 

O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente 

através da retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O 

aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica na medida em que o 

ensinante humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a 

repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura 

envolver-se com a curiosidade dos alunos e os diferentes caminhos e 

veredas, que ela os faz percorrer. (FREIRE, 1997, p. 27). 

 

Nota-se, portanto, que os atos de ensinar e aprender estão estritamente 

relacionados, e só existem quando há essa relação entre ambos. Enfatiza-se que há 

construção do conhecimento quando se estabelece uma relação entre o processo de 

ensinar e aprender. Nessa perspectiva, o educador deve ser crítico, reflexivo e 

inquieto à sua tarefa, possuindo a concepção de que ensinar relaciona-se aos 

questionamentos e curiosidades do educando. Saberes condicionados pela prática 

política, tanto de um professor crítico, progressista ou conservador, são 

fundamentais no exercício da prática docente. A relação entre a teoria e a prática 

exige a reflexão crítica acerca do cotidiano educativo, sendo que, se isso não ocorre, 

ambas permanecem sem valor algum. 

Nesse sentido,  

 

Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação 

pela qual um sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo 

indeciso e acomodado. Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
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reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 1996, p.12). 

 

 No processo de ensino e aprendizagem, é importante estabelecer uma 

relação entre a teoria e a prática (FREIRE, 1996). Se ambas não estão interligadas 

na ação docente, tanto a teoria como a prática não possuem valor algum. Para 

Freire (1996), a reflexão crítica referente à prática docente é indispensável.  

 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, 

tem de ser de tal modo concreto que quase se confunde com a prática. 

O seu "distanciamento" epistemológico da prática enquanto objeto de 

sua análise, deve “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta 

operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 

comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 

rigorosidade. (FREIRE, 1996, p. 22). 

 

Além da necessidade de relacionar a teoria e a prática, é essencial que no 

cotidiano educativo oprofessoresteja preocupado em capacitar-se permanentemente 

para o ato de ensinar, observando criticamente sua própria prática, iniciando sua 

formação anteriormente à atividade docente. No cotidiano educativo, diversas são as 

situações em que educadores participarão como aprendizes. Mas, a tarefa docente 

requer estudo de quem pretende ensinar. O ato de estudar, 

 

[...] envolvendo o ensinar do ensinante, envolve também de um lado, a 

aprendizagem anterior e concomitante de quem ensina e a 

aprendizagem do aprendiz que se prepara para ensinar amanhã ou 

refaz seu saber para melhor ensinar hoje ou, de outro lado, 

aprendizagem de quem, criança ainda, se acha nos começos de sua 

escolarização. (FREIRE, 1997, p. 20).  
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 Nesse sentido, estudar corresponde a uma preparação do indivíduo para 

aprender, envolvendo criticidade, criatividade e curiosidade. O ato de estudar não 

requer memorização mecânica do conteúdo ou a transferência de conhecimento do 

educador ao aluno, mas em contraposição, necessita de compreensão, curiosidade 

e estudo crítico do saber. É importante destacar que o estudo do indivíduo que 

almeja ensinar é um processo “paciente, desafiador, persistente” (FREIRE, 1997, p. 

35). 

Em sua atividade docente, é necessário ao professor, de acordo com Paulo 

Freire (1996), buscar por meio de procedimentos metodologicamente rigorosos, a 

superação da curiosidade ingênua, que provém do senso comum, tornando-se uma 

curiosidade epistemológica. Ao aproximar-se cada vez mais do objeto de 

conhecimento científico, o saber que se relaciona à ingenuidade, aos conhecimentos 

prévios do indivíduo, torna-se uma curiosidade epistemológica, associada ao saber 

científico, sendo que este processo não ocorre automaticamente, mas exige 

estratégias intencionais daquele que ensina: o professor. Mas, a promoção da 

ingenuidade para a criticidade deve estar acompanhada de um caráter formador que 

vincule a formação moral do educando, já que “educar é substancialmente formar” 

(FREIRE, 1996, p. 32). 

Em uma sala de aula existe uma ampla diversidade de indivíduos, com 

diferentes personalidades, experiências e culturas. Nesse sentido, o desafio do 

professor é lidar com a aceitação do novo, acolhendo o que se faz diferente de sua 

realidade. Faz-se de suma importância a presença do diálogo no cotidiano 

educativo, que busque a compreensão dos alunos de que, na sociedade atual, 

existe grande diversidade de indivíduos e culturas, e que evidencie que o 

preconceito ofende o ser humano e nega radicalmente a democracia.  

Na prática docente, é importante que o professor possua a percepção de que 

é um sujeito histórico, cultural, inacabado e consciente desse inacabamento. Assim, 

estar aberto para mudanças,a aceitação do diferente ea conscientização como 

exigência humana é essencial para atingir a curiosidade epistemológica8.A partir do 

                                                 
8
A curiosidade epistemológica consiste, de acordo com Paulo Freire (1996), em uma curiosidade que supera a 

ingenuidade e se criticiza. Nesse sentido, a curiosidade ingênua relaciona-se ao senso comum. Mas, essa 
mesma curiosidade modifica-se em qualidade, mas não em essência, e torna-se crítica. A curiosidade 
epistemológica caracteriza-se, então, por uma inquietação indagadora.    
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momento que o indivíduo questiona suas certezas e conscientiza-se de que é um ser 

inacabado, insere-se em um processo social permanente de busca do 

conhecimento, tornando-se seres humanos mais responsáveis, evidenciando a 

presença da ética no mundo. A percepção de ser inacabado, portanto,torna o 

indivíduo mais ético. É de acordo com esse inacabamento que “se funda a educação 

como processo permanente” (FREIRE, 1996, p. 34). Freire (1996, p. 34) ainda reflete 

sobre essa questão ao afirmar que: 

 

Quando saio de casa para trabalhar com os alunos, não tenho dúvida 

nenhuma de que, inacabados e conscientes do inacabamento, abertos à 

procura, curiosos, "programados, mas para aprender", exercitaremos 

tanto mais e melhor a nossa capacidade de aprender e de ensinar 

quanto mais sujeitos e não puros objetos do processo nos façam. 

 

 Percebe-se então que, fundamentando-se na ideia de compreender o 

inacabado, o professor exerce sua autonomia ao considerar a dignidade do aluno, 

seja criança, jovem ou adulto, sendo essa uma atitude ética frente ao processo 

educativo. Nesse sentido, faz-se imprescindível que haja um diálogo verdadeiro 

entre educador e educandos, em que ambos dialoguem e possuam suas vozes 

ouvidas e respeitadas. 

 

2.3 REFLEXÃO A PARTIR DA RELAÇÃO ENTRE A FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DOCENTE  

  

É importante compreender que a formação profissional do educador é 

proveniente de diversos saberes. Os conhecimentos oriundos das disciplinas 

estudadas no curso de formação de professores e as percepções adquiridas ao 

longo da convivência com currículos diversos em diferentes meios educativos 

correspondem a alguns desses saberes. Nesse sentido, é essencial que haja uma 

reflexão acerca de como os cursos de graduação vêm formando profissionalmente 

os estudantes. Outro saber que se integra à formação do professor se refere às suas 

experiências vivenciadas ao longo de toda a sua vida. Nesse aspecto, é importante 

entender que há uma ampla diversidade de percepções sobre como o processo de 

ensino e aprendizagem são compreendidos pelos professores.  
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Essa forma de compreender o processo educativo ocorre, primeiramente, 

pela forma como se procedeu a permanência desses indivíduos no período em que 

estudaram na escola. Desde que ingressa na escola, na Educação Infantil, o 

indivíduo inicia a sua percepção do que é a escola e quais são as funções 

desempenhadas por cada sujeito que integra o meio educativo. Pode ser que, desde 

os primeiros anos da Educação Infantil, até os anos finais do Ensino Médio, o 

indivíduo vivencie a Educação Bancária, na qual o aluno apenas recebe, de forma 

acrítica, o conhecimento, e é percebido como um sujeito passivo no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Nesse caso, após o término do período escolar, é possível que o educando 

possua a percepção de que esse é o modelo certo a ser seguido pelo professor no 

meio educativo. Mas, ao ingressar no curso de formação de professores, é 

importante que o indivíduo desconstrua essas percepções, uma vez que alunos e 

professores devem ser igualmente valorizados no processo educativo. É importante 

que o educando seja percebido em sua singularidade e em suas necessidades e 

possua, impreterivelmente, uma posição ativa na sua aprendizagem. O professor, 

por sua vez, é mediador desse processo, e assim como o educando, destaca-se em 

seu papel ativo no meio escolar. 

Além dos conhecimentos adquiridos por meio da experiência escolar e das 

disciplinas do curso de formação de professores, o educador constrói sua percepção 

acerca da formação e atuação docente por meio do currículo existente na instituição 

escolar em que atua. É no cotidiano educativo que, muitas vezes, o professor 

aprende a lidar com situações diversas, que exigem o improviso diante da prática 

educativa, que levam em consideração também os aprendizados adquiridos durante 

toda a experiência escolar e os conhecimentos apreendidos no curso de formação 

de professores.  

Nesse sentido, é importante destacar que o professor adquire conhecimentos 

ao longo da vida, tanto como um aluno, durante toda a sua vida escolar e no curso 

de formação de professores, mas também como professor, atuando na prática 

educativa.  A partir dessa percepção de formação de saberes pelo educador, 

destaca-se a necessidade da presença de um sujeito curioso, criativo, eficaz e que, 

principalmente, respeite as diferenças e as necessidades de cada educando. É 

essencial que possua uma postura problematizadora, frente ao processo de ensino e 
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aprendizagem, questionando a todo o momento os alunos, buscando a motivação e 

o interesse. Percebe-se que, no processo educativo, professores e alunos possuem 

aprendizado, ensinam e são ensinados. 

Para finalizar este capítulo, consideramos importante constatar que a forma 

de atuação do professor é construída a partir dos saberes que possui, e que foram 

adquiridos ao longo de sua vida, formação profissional e carreira. Por isso, são 

esses conhecimentos, adquiridos durante a permanência do sujeito na escola, curso 

de formação de professores e atuando em sala de aula, que permitirão ao educador, 

frente a todas as suas experiências e desafios, que surgirão em diversos momentos, 

atuar de forma eficaz, justa e respeitando a singularidade de cada educando. O 

próximo capítulo evidenciará uma discussão referente a relação do indivíduo com o 

saber, priorizando os educadores, na perspectiva de Bernard Charlot. 
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3 A RELAÇÃO COM O SABER: UM ESTUDO A PARTIR DA PERSPECTIVA DE 

BERNARD CHARLOT 

 

O autor Maurice Bernard Jean Jacques Charlot foi selecionado para sustentar 

a argumentação teórica do presente capítulo, que objetiva discutir a relação dos 

sujeitos com o saber e, mais especificamente, a relação dos professores com o 

saber. Ao estudar a relação que os educadores estabelecem com os saberes 

almeja-se encontrar explicações que justifiquem as escolhas e as recusas dos 

professores frente ao trabalho com determinados conteúdos. Dessa forma,busca-se 

o embasamento para a análise dos dados coletados quanto aos saberes destacados 

pelos professores como sendo os mais problemáticos a serem trabalhados em sala 

de aula, discussão que será apresentado no terceiro capítulo.  

Para a construção deste capítulo recorreu-se à pesquisa bibliográfica como 

procedimento metodológico, incluindo a análise de duas obras de Bernard Charlot: 

“Relação com o saber. Formação dos Professores e Globalização”(2005) e “Da 

relação com o saber: elementos para uma teoria” (2000). Entretanto, a pesquisa 

focou-se na relação em que os professores estabelecem com os saberes. É preciso 

lembrar que há consciência de que o autor não faz referência somente aos 

professores, mas aos diferentes sujeitos. Bernard Charlot nasceu em 1944, em Paris 

e dedica-se a pesquisar e escrever sobre temas relacionados à educação. Por meio 

do livro “A mistificação pedagógica”,9 em 1980, tornou-se conhecido no âmbito 

educacional brasileiro, possuindo, ainda, duas obras que se tornaram referência 

nessa área a partir do ano de 2000: “Da relação com o saber – elementos para uma 

teoria” 10e “Os jovens e o saber- perspectivas mundiais”11. Na França, lecionou para 

docentes do Ensino Fundamental e foi docente na Universidade de Tunis. 

Atualmente, Charlot reside no Brasil, em Aracaju e faz parte do quadro de 

professores da Universidade Federal de Sergipe.  

                                                 
9
CHARLOT, Bernard. A Mistificação Pedagógica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986 

10
CHARLOT, Bernard. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Trad. Bruno Magne. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2000. 
11

 CHARLOT, Bernard. Os Jovens e o Saber, Perspectivas Mundiais. 1 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
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Em suas pesquisas sobre a questão da relação com o saber12, Bernard 

Charlot (2005)aponta que essa questão pode ser demarcada na história da 

humanidade quando Sócrates afirmou a seguinte frase: “Conhece-te a ti mesmo” e 

se manteve presente nos constantes debates entre Platão e os sofistas13 e na 

“dúvida metódica” 14  de Descartes. Para o autor, primeiramente, destaca-se que a 

relação com o saber é um processo social, já que nascemos em um mundo 

organizado de acordo com um conjunto simbólico, ou seja, repleto de significados e 

estruturado por meio de relações sociais.  

Em sua obra “Da relação com o saber – Elementos para uma teoria”, Charlot 

(2000, p. 80) evidencia algumas definições que nos permitem compreender quais os 

principais componentes para conceituar a relação com o saber: 

 

 A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro, e com 
ele mesmo, de um sujeito, confrontado com a necessidade de 
aprender; 

 A relação com o saber é o conjunto (organizado) das relações que 
um sujeito mantém com tudo quanto estiver relacionado com “o 
aprender” e o saber; 

 Ou, sob uma forma mais “intuitiva”: a relação com o saber é o 
conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, um 
“conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma relação 
interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, 
uma obrigação, etc., ligados de uma certa maneira com o aprender e 
o saber; e, por isso mesmo, é também relação com a linguagem, 
relação com o tempo, relação com a ação no mundo e sobre o 
mundo, relação com os outros e relação consigo mesmo enquanto 
mais ou menos capaz de aprender tal coisa, em tal situação.  

 

                                                 
12Por “relação com o saber”, Charlot (2000) abrange também a relação com o “aprender”, e não apenas com 
um saber-objeto, que se refere apenas a uma das dimensões do aprender. 
13

 A palavra sofista deriva de “sophia”, que significa sabedoria e se refere a qualquer indivíduo que possui 
conhecimento em qualquer área do saber. No início do século V a.C, o termo “sofista” foi empregado no 
sentido de “homem sábio”, sendo atribuído a poetas, músicos, deuses, mestres, aos filósofos pré-socráticos, 
por exemplo. Na Grécia, os sofistas ensinavam alguns jovens que buscavam conhecimento, mas cobravam pelo 
seu trabalho, o que era alvo de crítica. Sócrates, que também era sofista, em contrapartida, não cobrava pelos 
ensinamentos, por achar vergonhoso vender o saber em praça pública. (A referência bibliográfica em questão 
não será explicitada, já que, depois de elaborada a pesquisa, o site foi excluído, impedindo a especificação dos 
dados do autor). 
14

 A dúvida metódica, de René Descartes, consiste em um instrumento utilizado para provar a existência de 
verdades absolutas. O filósofo buscava uma base sólida que servisse de alicerce para todo o conhecimento. 
Nesse sentido, na dúvida metódica o indivíduo deve duvidar de tudo aquilo que possa ser falso, incluindo a 
razão, os dados da memória, a imaginação, os sentidos, de toda a realidade e do mundo exterior. Dessa forma, 
há a famosa frase de René Descartes: “Cogito ergo sum”, ou seja, “Penso, logo existo”. (A referência 
bibliográfica em questão não será explicitada, já que, depois de elaborada a pesquisa, o site foi excluído, 
impedindo a especificação dos dados do autor). 
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De acordo com Charlot (2000),existem formas distintas de assegurar ao ser 

humano o domínio sobre o mundo em que atua, e a aquisição de saberes é, sem 

dúvidas, a mais importante delas. Ao adquirir saber, o indivíduo também adquire 

controle sobre alguns aspectos da sociedade em que vive e pode estabelecer 

variadas relações com outros seres, comunicando e partilhando as diversas 

experiências. Dessa forma, “a definição do homem enquanto sujeito do saber se 

confronta à pluralidade das relações que ele mantém com o mundo” (CHARLOT, 

2000, p. 60).   

Para o autor, não existe saber na ausência da relação do saber. Para explicar 

tal relação, o autor recorre à relação do sujeito com a Razão, presente na filosofia 

clássica. Nessa perspectiva, a essência do homem é definida a partir da Razão e do 

entendimento, permitindo ao ser humano, ser sujeito de saber, que “desenvolve uma 

atividade que lhe é própria: argumentação, verificação, experimentação, vontade de 

demonstrar, provar, validar” (CHARLOT, 2000, p. 60). Dessa forma, percebe-se que 

“por „sujeito de saber‟ entendo aqui o sujeito que se dedica (ou pretende dedicar-se) 

à busca do saber” (CHARLOT, 2000, p. 75). 

Nesse sentido, é possível perceber que não há saber sem uma relação do 

sujeito na busca por compreender quaisquer aspectos da sociedade em que vive, 

sem a interação com outros indivíduos, e tampouco, “não há saber senão para um 

sujeito, não há saber senão organizado de acordo com relações internas, não há 

saber senão produzido em uma „confrontação interpessoal” (CHARLOT, 2000, p. 

61).  

Portanto, para o autor, faz-se importante destacar que o saber é construído 

coletivamente no decorrer do tempo e a partir das atividades humanas que o 

transmite por gerações, perpassando por todos os indivíduos e sendo, então, 

apropriado por alguns sujeitos que desejam possuir aquele saber.  

Adquirir o saber que foi acumulado no decorrer da história é possível apenas 

a partir da relação do indivíduo com o mundo. Ou seja, o saber só existe a partir de 

sua relação com o sujeito. Dessa forma, Charlot (2000, p. 63) evidencia que: 

 

[...] não há sujeito de saber e não há saber senão em uma certa relação 
com o mundo, que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo, uma 
relação com o saber. Essa relação com o mundo é também relação 
consigo mesmo e relação com os outros. Implica uma forma de 
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atividade e, acrescentarei, uma relação com a linguagem e uma relação 
com o tempo. 

 

Nesse sentido, é importante destacar que todo ser humano aprende, uma vez 

que, se não se apropriar dos conhecimentos acumulados pela humanidade, ou seja, 

se não aprender, não se tornaria humano. Aprender consiste, portanto, em “exercer 

uma atividade em situação: em um local, em um momento de sua história e em 

condições de tempo diversas, com a ajuda das pessoas que ajudam a aprender” 

(CHARLOT, 2000, p.67). Charlot (2000) evidencia que a relação com o saber 

pressupõe que o sujeito compreenda o mundo em que vive e possua relação com a 

sociedade, mas implica também que o sujeito possua relação com locais específicos 

e particulares, nos quais vive experiências e aprende.  

Dessa maneira, o sujeito possui relação com diversos indivíduos. No caso de 

uma criança, com os pais, professores, amigos, entre outros. Mas, nenhum desses 

sujeitos (nem o professor) pode ter sua função reduzida somente a ensinar, educar 

ou instruir, possuindo apenas uma relação de saber. Percebe-se que o aprendizado 

de um indivíduo se refere não somente à sua relação com os sujeitos e com os 

espaços que o rodeiam. Mas, a relação com o saber pressupõe, ainda, uma relação 

pessoal na sociedade em que está inserido, implicando uma dimensão de 

identidade, uma vez que é importante que o saber faça sentido na vida do sujeito, 

associando-se a suas expectativas, concepções de vida, relação com os outros e 

consigo, entre outros.  

A percepção que o indivíduo possui de si também é construída a partir de sua 

relação com o saber. Há também referência do saber com a relação com o outro, ou 

seja, com aquele que ajuda o indivíduo a aprender, mas também pressupõe a 

relação com o mundo, consigo, e até mesmo virtualmente. Nesse sentido, Charlot 

(2000, p. 73) evidencia que, nessa relação com o saber, “uma aula „interessante‟ é 

uma aula na qual se estabeleça, em uma forma específica, uma relação com o 

mundo, uma relação consigo mesmo e uma relação com outro.” 

A “relação com o saber” consiste em uma das formas de se relacionar com o 

mundo. Consiste em “uma relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e 

com os outros. É a relação com o mundo como conjunto de significados, mas 

também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo” (CHARLOT, 2000, p. 

78). Nesse sentido, ao ser humano, quando nasce, é oferecido um conjunto 
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simbólico, em que, a partir daí, possui relações com outros indivíduos e com ele 

mesmo. Possui, consequentemente, um universo de significados, que partilha com 

outros homens. Dessa forma, “a relação com o saber, forma de relação com o 

mundo, é uma relação com sistemas simbólicos, notadamente, com a linguagem” 

(CHARLOT, 2000, p. 78).  

Apesar de ser um conjunto de significados, a relação com o saber implica 

também que o ser humano permaneça em constante atividade, para que se 

aproprie do conhecimento. Nesse processo, há ainda o “tempo” para que os 

homens estabeleçam relações uns com os outros, consigo mesmos, e ainda com o 

saber. Porém, é importante destacar que o tempo, nessa perspectiva, refere-se à 

história da espécie humana, em que a cada geração são transmitidos os 

conhecimentos, saberes acumulados ao longo dos anos por toda a humanidade. 

 

3.1 A RELAÇÃO DO SABER COMO OBJETO DE PESQUISA: QUAIS SÃO OS FATORES 

DETERMINANTES PARA UM APRENDIZADO EFETIVO? 

 

Quando “a relação com o saber” se torna objeto de pesquisa, é importante 

que alguns fatores sejam considerados. A relação que o ser humano possui com os 

lugares, com os outros indivíduos, objetos, ideias, entre outros aspectos, é 

fundamental para compreender a questão do aprender e do saber. É necessário que 

o pesquisador estude a relação de determinado indivíduo com o saber, ou seja, de 

forma singular. Charlot (2000, p. 80) afirma que: 

 

O pesquisador se interessa pelas relações entre as diversas figuras do 
saber da relação com o saber, ou entre as dimensões da relação de um 
determinado indivíduo com o saber. Isso o leva a estudar as relações 
constitutivas da relação com o saber e as ligações entre essas relações 
(relações com o mundo, com o outro, consigo mesmo, com os sistemas 
simbólicos, com as formas de atividade, com o tempo). Analisa então, a 
relação com o saber[...]. (grifo do autor). 

 

Charlot (2005) aponta que no processo referente à relação com o saber é 

imprescindível levar em consideração o sujeito, uma vez que, para o autor, o 

fracasso ou o sucesso escolar não são determinados pela posição social que os pais 

da criança ocupam. Esses fatores, apesar de importantes, não são determinantes na 
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educação do indivíduo, mas produzem efeitos indiretos. Então, a criança que ocupa 

uma posição social menos favorecida também é sujeito, “um ser de desejo, que fala, 

que interpreta o que lhe acontece, que age de modo mais ou menos eficaz, que tem 

uma história pessoal incluída nas histórias mais amplas [...]” (CHARLOT, 2005, p. 

50).  

 Nesse sentido, o sucesso ou o fracasso escolar de um determinado indivíduo 

terá resultado “no fato de um aluno ter ou não uma atividade intelectual – uma 

atividade eficaz que lhe possibilite apropriar-se dos saberes e construir 

competências cognitivas” (CHARLOT, 2005, p. 54). Se o fracasso escolar se faz 

presente na vida de um educando, o estudo do mesmo pode ser realizado por 

diferentes vieses. Charlot busca, então, debater acerca dos motivos pelo qual o 

aluno não estuda, abordando que é mais adequado remeter àideia de mobilização, 

já que se refere a uma dinâmica interna, de desejo. Nessa perspectiva a ideia de 

motivação é menos utilizada, já que remete a algo exterior, uma ação que motive o 

aluno é a questão central. 

 É preciso que o aluno “se engaje em uma atividade intelectual, e que se 

mobilize intelectualmente” (CHARLOT, 2005, p. 54), ou seja, que estude, para que 

dessa forma possa apropriar-se do saber. Mas, para que esse processo ocorra, é 

importante que o aprendizado faça sentido ao aluno, para que ele possa ter prazer, 

responder a um desejo. Então, a vontade de ir à escola, para estudar, adquirir 

conhecimento, e não somente para encontrar os amigos, é uma situação que deve 

manter-se presente durante o processo educativo. Charlot (2000, p. 82) aponta que 

a dinâmica que o indivíduo mantém com o saber provém de que: 

 

O sujeito é desejo que sua relação com o saber coloca em jogo a 
questão do valor do que ele aprende. Desse ponto de vista, dizer que 
um objeto, ou uma atividade, um lugar, uma situação, etc. ligados ao 
saber têm um sentido, não é dizer, simplesmente, que têm uma 
“significação”(que pode inscrever-se em um conjunto de relações); é 
dizer, também, que ele pode provocar um desejo, mobilizar, pôr em 
movimento um sujeito que lhe confere um valor. O desejo é mola da 
mobilização e, portanto, da atividade; não o desejo nu, mas, sim, o 
desejo de um sujeito “engajado”no mundo, em relação com os outros e 
com ele mesmo. Não esqueçamos, entretanto, que essa dinâmica se 
desenvolve no tempo: o valor que aprendemos (seja valor positivo, 
negativo ou nulo) não é e nunca, adquirido de uma vez por todas.  
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Essa é uma questão fundamental para os professores no cotidiano escolar, já 

que remete a uma aula interessante, que seja atrativa aos alunos e os façam possuir 

o desejo de apropriar-se do saber e aprender. Nesse sentido, é necessário que os 

educadores busquem diferentes vieses a fim de mobilizar o educando 

intelectualmente. É importante que diferentes recursos metodológicos sejam 

utilizados, para que todos os indivíduos possuam uma relação dinâmica com o 

saber, uma vez que cada sujeito aprende de forma distinta do outro. 

A segunda condição para que o saber seja assimilado pelo indivíduo é que, a 

partir da mobilização intelectual, haja um aprendizado eficaz. O primeiro fator para 

que a atividade intelectual seja internalizada é o desejo de apropriar-se do saber. 

Nesse sentido, Charlot (2000) afirma que, nesse processo, o próprio objeto de 

desejo é a relação com o saber, ou seja, a relação do sujeito com ele próprio, com 

os demais indivíduos, pensamentos, entre outros. Infere-se, então, que “a relação 

com o saber é o próprio sujeito, na medida em que deve aprender, apropriar-se do 

mundo, construir-se. O sujeito é relação com o saber” (CHARLOT, 2000, p. 82) 

Então, 

 

O conceito de relação com o saber implica o de desejo: não há relação 
com o saber se não a de um sujeito; e só há sujeito “desejante”. 
Cuidado, porém: esse desejo é desejo do outro, desejo do mundo, 
desejo de si próprio. E o desejo de saber (ou de aprender) não é senão 
uma de suas formas, que advém quando o sujeito experimentou o 
prazer de aprender e saber. É errado, pois, investigar a forma como uma 
“pulsão” encontra um objeto particular chamado “saber” e torna-se assim 
“desejo de saber”. O objeto do desejo está sempre, já presente: é o 
outro, o mundo, eu próprio. A relação é que se particulariza, não é o 
objeto da relação que se torna particular: o desejo do mundo, do outro e 
de si mesmo é que se torna desejo de aprender e saber; e, não, o 
“desejo”que encontra um objeto novo, “o saber”. (CHARLOT, 2000, p. 
81, grifo do autor). 

 

 A partir da relação com o saber, Bernard Charlot (2005) analisa o processo de 

ensino e aprendizagem. O autor evidencia que no processo educativo existem 

universais da situação de ensino. “Situação de ensino” se refere ao que percebemos 

atualmente no processo educativo, em que os professores trabalham em 

determinada instituição, recebendo salário e seguindo o currículo. Por “universais”, 

compreende-se as características que são consideradas comuns entre os 
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educadores, como a presença de certo olhar familiar. Nesse sentido, esse elemento 

é percebido como:  

 

Características que estão relacionadas à própria natureza da atividade e 

da situação de ensino, quaisquer que sejam, aliás, as especificidades 

sociais, culturais, institucionais dessa situação. (CHARLOT, 2005, p. 75) 

 

 O autor afirma que os seres humanos nascem inacabados, em um mundo já 

constituído, o qual é humanizado (parte do patrimônio humano foi produzido pela 

espécie humana ao longo do tempo), por meio da educação.  Mas, ninguém pode 

aprender sem que haja uma mobilização pessoal, indicando uma ação interna, 

desejo para que tal fato ocorra. Nesse contexto, o aprendizado só pode ser 

adquirido por aquele que almejar ser investido intelectualmente. Percebe-se, então, 

que não é o professor quem produz o conhecimento no aluno, mas é o próprio 

indivíduo que se apropria do saber. É importante perceber que a educação ocorre 

por meio da relação com o Outro, como “um conjunto de valores, de objetos 

intelectuais, de práticas, etc.; também um outro ser humano (ou vários)”. 

(CHARLOT, 2005, p. 77). Nesse sentido,  

 

O docente é, ao mesmo tempo, um sujeito (com suas características 

pessoais), um representante da instituição escolar (com direitos e 

deveres) e um adulto encarregado de transmitir o patrimônio humano às 

jovens gerações (o que é uma forma antropológica). (CHARLOT, 2005, 

p. 77). 

 

 Para ser humanizado, o ser humano não se apropria da totalidade do 

patrimônio que foi produzido pela humanidade ao longo dos anos, mas apenas de 

uma fração, sendo possível que pertença a determinada sociedade. O ensino 

transmite apenas uma parte do conhecimento produzido historicamente, sendo esta 

outra característica comum entre os educadores no processo educativo dos dias 

atuais, propondo outro “universal” da “situação de ensino”.  A educação possui três 

dimensões, que correspondem ao processo de humanização, que consiste em 

tornar-se um ser humano; de socialização, que consiste em pertencer à determinada 
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sociedade e cultura; e, finalmente, de singularização, em que o ser humano torna-se 

“um sujeito original, que existe em um único exemplar – independente de sua 

consciência como tal” (CHARLOT, 2005, p. 78).  

O professor é sujeito nesse triplo processo, já que transmite parte do 

patrimônio humano, formando seres humanos que pertencem a determinada 

sociedade e possuem singularidade. Mas, na prática, esse processo é mais 

complexo, já que em alguns momentos o professor pode priorizar mais um elemento 

que outro. Outro “universal” presente na “situação de ensino” se refere ao fato de 

que quem administra o processo educativo é a instituição. O professor pode atuar de 

diversas formas, mas quem organiza, prevê, racionaliza, é a instituição. Sendo 

assim, 

 

O professor, enfim, ensina em uma instituição, estando sob o controle e 
o olhar de autoridades hierárquicas e de colegas, com restrições de 
espaço, de tempo, de recursos. Essas restrições variam segundo as 
situações de ensino, mas aí também se encontra um universal: a 
instituição gere. Ela pode gerir de diversas formas, mas há uma 
constante: ela gere. Ora, a lógica da administração não é a da educação 
ou a do ensino. Gerir é prever, organizar, racionalizar, categorizar, 
submeter a critérios homogêneos. O ideal da gerência é o da perfeita 
transparência e do total domínio. Ora, por sua própria natureza, o ato de 
ensino implica uma outra lógica: o professor não pode gerir 
racionalmente um ato cujo sucesso depende da mobilização pessoal do 
aluno, mobilização cujas forças são sempre um tanto obscuras. 
(CHARLOT, 2005, p. 78). 

 

Quando há a referência ao processo de ensino, logo remete-se a ensinar 

determinado saber, à transmissão de conhecimentos, formar o indivíduo. Mas, é 

importante destacar que o ensino possui também uma intenção cultural. A ideia de 

ensinar faz alusão a três elementos: 

 

Ao saber a ser adquirido, que é o 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. (CHARLOT, 2005, p. 90). 
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Já o processo de formação consiste em tornar apto determinado indivíduo 

para executar tarefas, mobilizando competências diversas, que são adequadas em 

determinado momento, atingindo um objetivo em questão. Nesse sentido, é 

importante perceber que, no processo de formação, 

 

O formador é o homem (ou a mulher) das mediações; o professor, 

aquele dos conceitos. O formador é o homem das variações; o 

professor, aquele dos saberes constituídos como referências estáveis. O 

formador é o homem das trajetórias; o professor é o das aquisições 

acumuladas em patrimônio cultural. (CHARLOT, 2005, p. 90). 

 

O ensino, portanto, distingue-se do saber, mas ambos implicam a 

apropriação do saber pelo indivíduo. Quando um sujeito é formado, busca diversas 

aptidões para atingir determinada finalidade em uma situação específica. Nessa 

perspectiva, “formar é preparar para o exercício das práticas direcionadas e 

contextualizadas, nas quais o saber só adquire sentido com referência ao objeto 

perseguido” (CHARLOT, 2005, p. 93). Entretanto, existe outra lógica, que também 

deve ser considerada, em que “formar é também transmitir saberes [...]” (CHARLOT, 

2005, p. 93).  

Para Charlot (2005), quando há a reflexão sobre a formação dos 

professores, é necessário considerar quatro categorias de análise: “o saber como 

discurso constituído em sua docência interna, a prática como atividade direcionada e 

contextualizada, a prática do saber e o saber da prática” (CHARLOT, 2005, p. 94). É 

importante que, para que haja uma formação eficiente dos educadores, todos esses 

níveis sejam abordados. A formação não faz menção apenas à transmissão de 

conhecimentos, mas também se remete a uma cultura específica. 

Portanto, diante da análise realizada a partir da perspectiva de Bernard 

Charlot, é relevante destacar que a relação com o saber implica que o indivíduo se 

relacione com a sociedade em que está inserido, com o mundo, com outros sujeitos, 

consigo mesmo e outros espaços. Nesse sentido, para que se “torne humano” é 

essencial que o indivíduo compreenda os saberes que foram acumulados pelos 

seres humanos ao longo do tempo, e transmitido ao longo das gerações. Quando 

nasce, o indivíduo possui contato com diferentes significados e saberes, que o 
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permitem relacionar-se com diferentes sujeitos. Para tanto, é necessário que o 

sujeito esteja constantemente a frente de novos desafios e aprendizados, buscando 

a internalização do saber e, consequentemente, a compreensão do mundo em que 

vive.  

Foi possível entender que a posição social em que o indivíduo está inserido 

influencia em sua aprendizagem, mas não determina o processo educativo. Ao 

contrário, um fator essencial para que o aprendizado efetivo ocorra é a mobilização 

interna do educando: o desejo e a vontade de aprender são aspectos cruciais para 

que o sujeito apreenda os saberes. Evidencia-se, nesse sentido, o papel ativo do 

indivíduo em sua própria aprendizagem, atribuindo-lhe responsabilidade sobre esse 

processo.  

O professor, por sua vez, possui o compromisso de permitir ao educando o 

contato com diferentes recursos metodológicos, concentrando-se em aulas 

interessantes que proporcionem ao aluno o desejo em estudar e aprender 

efetivamente. Além disso, a relação que os professores possuem com o saber 

influenciam diretamente nos conteúdos em sala de aula, uma vez que podem 

determinar a maneira que tratarão de certos assuntos, sejam eles cotidianos em 

suas vidas ou não. O capítulo a seguir apresentará o resultado correspondente ao 

levantamento de dados realizados com professores de uma escola Municipal de 

Londrina - PR.  
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4 OS PROFESSORES E OS CONTEÚDOS COMPLEXOS 

 

A partir de estudos de autores como Maurice Tardif (2012), Paulo Freire 

(1983, 1996, 1997) e Bernard Chalot (2000 e 2005), o capítulo em questão busca 

compreender quais são os conteúdos que os professores e professoras entendem 

como os mais complexos de serem trabalhados. Optamos por tratar conteúdos 

relacionados à área de História, para compreender da melhor forma possível os 

saberes indicados como os mais fáceis e os mais difíceis, e as possíveis atitudes 

para solucionar tais dificuldades.  A metodologia utilizada para coleta dos dados foi 

realizada por meio de questionário para que, dessa forma, fosse-nos possível 

desvendar os obstáculos que circundam o espaço docente. 

 

4.1 SOBRE O INSTRUMENTO UTILIZADO E O LUGAR DA PESQUISA 

 

No questionário, primeiramente, houve a preocupação em caracterizar o 

professor: tempo de atuação no magistério, idade, sexo, turma ou local na/no qual 

trabalha atualmente e o motivo da escolha da profissão. Posteriormente, evidenciou-

se a necessidade em explicitar quais são as disciplinas trabalhadas pelos 

educadores, bem como identificar aquelas que oferecem maior dificuldade e 

facilidade. Finalmente, considerando o recorte proposto para a pesquisa, 

contemplamos a disciplina de História, buscando entender quais são os temas 

considerados mais complexos a serem trabalhados em sala de aula, quais as 

estratégias que os professores utilizam para superar o trato com tais conteúdos e, 

por fim, solicitamos que indicassem quais temas retirariam do rol de saberes a 

serem tratados na escola.  

Anteriormente à aplicação do questionário na escola em questão, fizemos um 

“questionário piloto”, que foi respondido por duas professoras: uma com atuação há 

mais de quinze anos e a outra, recém-formada. Ambas fazem parte Grupo de 

Pesquisa História e Ensino de História, sob a coordenação das professoras Sandra 

Regina Ferreira de Oliveira e Marlene Rosa Cainelli. Dessa forma, foi possível que 

sugestões fossem mencionadas pelas educadoras, para que houvesse um trabalho 

eficaz na coleta de dados.  
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Posteriormente, o questionário foi aplicado em uma escola municipal de 

Londrina, estado do Paraná. A escolha por tal escola deu-se devido à participação 

de umas das professoras da instituição do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), no período de 2012-2014. Em um primeiro momento, 

fui à instituição com a finalidade de conhecer a estrutura física, bem como o corpo 

docente e fui muito bem recebida pela diretora. Em seguida, retornei à escola para a 

entrega de dezoito questionários. Destes, catorze foram respondidos, sendo dois de 

forma incompleta.  

A escola em questão está situada na região norte da zona urbana de 

Londrina, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal. De acordo com o Projeto 

Político Pedagógico (2014, p.4), há um total de 322 educandos matriculados na 

escola, sendo que 160 estudam no período matutino e 162 no vespertino. A partir do 

documento, é possível identificar o índice de aprovações: 92% no 1º ao 3º ano e 

94% no 4º e 5º anos. No que se refere ao IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), consta no documento que os resultados da escola: 

 

[...] melhoram a cada ano, pois tem-se investido nos alunos com 
dificuldade de aprendizagem; com auxilio em sala, atendimento e 
atividades diferenciadas, recuperação paralela com ajuda das auxiliares. 
Dessa maneira o aluno fica mais motivado, melhora sua auto estima, 
diminuindo, também, o índice de abandono escolar. (PROPOSTA 
POLÍTICA PEDAGÓGICA, 2014 p. 397). 

 

Entretanto, faz-se necessário refletir sobre o IDEB como a única forma de 

avaliação da educação e, consequentemente, como classificador das escolas, e, 

apesar de sua importância, provoca críticas. Apresentar resultados somente 

quantitativos consiste em um ponto de desaprovação do IDEB: as instituições de 

ensino possuem conhecimento apenas da quantidade de alunos que não atingiram 

as metas estabelecidas. Entretanto, é essencial compreender quais são os 

problemas que circundam o processo educativo para, a partir disso, buscar as 

soluções necessária. É fundamental que a formação dos educandos seja priorizada 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Nesse sentido, é importante considerar que o IDEB é um indicador que se 

aplica ao aluno, e não à escola. Percebe-se que, em diversos momentos, este 

indicativo da educação acaba por promover críticas às escolas, sendo que isto 
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fragiliza ainda mais os professores brasileiros, que se sentem desvalorizados. Nesse 

contexto, ao possuir conhecimento dos resultados do IDEB, é importante levar em 

consideração a realidade na qual está inserida a escola, e se, consequentemente, 

os recursos necessários a uma educação eficaz estão disponibilizados. 

Referindo-se ao espaço físico, a instituição possui seis salas de aula (em 

boas condições para atendimento dos alunos), pátio coberto, que também é utilizado 

como refeitório, dois banheiros e quadra de esporte coberta que, conforme consta 

no Projeto Político Pedagógico, é comunitária. Registra-se a preocupação com a 

educação inclusiva e a conscientização da responsabilidade em atender alunos com 

necessidades educacionais especiais. Dessa forma, existem algumas rampas no 

pátio e corrimão nas escadas.  A instituição, no ano de desenvolvimento desta 

pesquisa (2014), contava com 24 profissionais: 18 professores, 2 auxiliares de 

regência, 1 secretária, 1 auxiliar de supervisão, 1 diretora e 1 professor responsável 

para atividades complementares.  

 

4.2 SOBRE OS RESULTADOS GERAIS 

 

Conforme já mencionado, foram devolvidos catorze questionários. A análise 

dos mesmos nos possibilita identificar que a maioria (8) dos professores atua há 

mais de 15 anos no magistério. Apenas um educador possui experiência na 

profissão de até 5 anos, 3 atuam de 6 a 10 anos e 2 professores de 11 a 15 anos. 

No quadro abaixo se expressa os resultados citados: 

 

Quadro 1- Tempo de atuação no magistério 

Tempo de atuação no 

magistério   Nº de prof. Porcentagem 

Até 5 anos 1 7% 

6 a 10 anos 3 21% 

11 a 15 anos 2 14% 

Mais de 15 anos 8 57% 

Fonte: a própria autora 
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A partir dos dados obtidos, é perceptível que grande parte do corpo docente 

possui vasta experiência no magistério e uma longa carreira na atuação como 

educador(a). 

Quanto à faixa etária, o grupo predominante é constituído de professores 

entre 41 e 50 anos, o que está diretamente relacionado aos tempos de experiência 

indicados na análise anterior. Na tabela abaixo constam os demais resultados: 

 

Quadro 2 -  Idade dos professores da escola estudada 

Idade  Nº de prof. 

Entre 20 e 30 anos 2 

Entre 31 e 40 anos 3 

Entre 41 e 50 anos 7 

Mais de 50 anos 1 

Não respondido 1 

Fonte: a própria autora  

 

 Os dados obtidos por meio da pesquisa revelaram a predominância absoluta 

de mulheres atuando como educadoras na escola estudada:  13 são do sexo 

feminino e 1 não respondeu à questão. A maciça representação feminina nas salas 

de aula ocorreu com a difusão da educação popular no Brasil, no final do período 

imperial, uma vez que “o magistério era uma das poucas oportunidades profissionais 

respeitáveis abertas às mulheres” (Nogueira e Schelbauer, 2007, p. 12). Sobre a 

inserção na mulher no mercado de trabalho, como professoras, Nogueira e 

Schelbauer (2007, p. 17) contribuem ao argumentar que:  

 

A ampliação das escolas no Brasil contribuiu para gerar argumentações 
que atribuía às mulheres o papel de educadoras da nação. Apesar 
desse discurso sexista que predominava na sociedade da época, a 
profissão docente significou um começo, uma abertura para que as 
mulheres pudessem ter acesso ao conhecimento e adentrarem no 
campo profissional. Nesse contexto histórico era viável que a mulher 
desempenhasse a função de educadora, regeneradora da sociedade, 
desde que correspondesse a expectativa esperada de sua conduta 
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moral, imposta por uma sociedade moralizadora. Havia, pois, um 
interesse em educar as mulheres, desde que essas não concorressem 
com os homens, mas fossem educadas para educar as futuras 
gerações. 

 

 Quanto ao motivo da escolha da profissão docente, a grande maioria 

professoras optou pela vocação profissional – cerca de dez. Apenas dois 

educadores responderam que a influência familiar seria a principal causa da escolha 

pela docência. Dois educadores optaram por responder quem ambos os motivos – 

vocação profissional e influência da família – são importantes na decisão em tornar-

se professor. Nesse sentido, fica evidente queos educadores desta instituição 

escolheram a profissão de educador por identificação e interesse pela função que 

exercem até os dias atuais. De acordo com Tardif (2012), é fundamental na 

profissão docente o envolvimento afetivo e cognitivo do educador nas relações 

humanas e, consequentemente, com os alunos. Fazem parte do trabalho docente 

todas as suas características pessoais, suas emoções e sua sensibilidade, tornando-

se o educador, um instrumento de sua própria função. Nesse sentido, 

 

Essas relações podem dificilmente ser superficiais. Elas exigem que os 

professores se envolvam pessoalmente nas interações, pois eles lidam 

com pessoas que podem desviar e anular, de diferentes maneiras, o 

processo de trabalho e das quais eles devem obter o assentimento ou o 

consentimento, e mesmo a participação. Nesse sentido, a personalidade 

do professor é um componente essencial de seu trabalho. (TARDIF, 

2012, p. 141, grifo do autor). 

 

Fazem parte do trabalho docente todas as suas características pessoais, suas 

emoções e sua sensibilidade, tornando-se o educador, um instrumento de sua 

própria função. Percebe-se que dificilmente haverá superficialidade na ação 

docente, uma vez que o envolvimento pessoal e a afetividade do professor são 

constantes e contínuos com os demais sujeitos que estão inseridos no processo de 

ensino e aprendizagem. É necessário entender que há a importância da 

sensibilidade do educador em sua ação com outros indivíduos, sejam alunos ou 

professores.  
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Tardif (2012) nos leva à reflexão sobre a relação inseparável entre o trabalho 

mental e a ação na profissão de educador: “o trabalhador mental carrega seu 

trabalho consigo: ele não pensa somente em seu trabalho (como a maioria dos 

trabalhadores faz), mas seu pensamento é, em grande parte, seu trabalho” (TARDIF, 

2012, p. 142). Evidencia-se que o educador, em sua função, envolve sua maneira de 

viver e se relacionar com os outros indivíduos, bem como em sua vida pessoal está 

envolvido o seu trabalho. É necessário que o professor esteja inteiramente 

aprofundado, afetiva e cognitivamente, na função docente: o trabalho como 

educador faz parte do seu ser. 

Referindo-se ao local de trabalho dos educadores, evidencia-se que cinco 

professores trabalham apenas na escola estudada. Entretanto, a outra metade dos 

profissionais da instituição em questão possui mais de um local de trabalho: cinco 

trabalham em duas escolas e apenas um em mais de duas instituições. O resultado 

adquirido indica que, aos poucos, os professores estão vencendo a questão de 

trabalhar em muitas escolas. A partir dos dados obtidos por meio da pesquisa, aos 

poucos, o fato de os educadores precisarem atuar em mais de uma instituição vem 

sendo resolvido.  

Entretanto, não há a possibilidade de generalizar a questão, uma vez que não 

há um cenário geral da cidade de Londrina. Mas, pelo fato de alguns educadores 

trabalharem em mais de uma sala de aula, uma das questões trazidas pelo estudo 

foi bastante pulverizada: a turma ou o local na/no qual trabalha atualmente. Percebe-

se que alguns educadores trabalham em somente uma escola, mas em mais de um 

turno e assumindo diferentes funções. Outros, por sua vez, assumem diferentes 

turmas em uma escola. Por isso, percebe-se que houveram diferentes organizações 

e composições no trabalho docente, como evidenciado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 – Turmas em que os educadores trabalham atualmente 

Turma que trabalha 

atualmente  Nº de prof. 

Educação Infantil   

1º ano   
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2º ano 1 

3º ano   

4º ano   

5º ano 2 

3º e 4º anos simultaneamente 1 

Coordenação 1 

Secretaria 1 

Biblioteca 1 

Contra turno 1 

Projeto de Inglês nas salas 1 

1º ano e sala de recursos 1 

Séries finais do E.F. e 4º ano 1 

1º ano e Educação Infantil 1 

 Educação Infantil e 3º ano 1 

Não respondido 1 

Fonte: a própria autora 

 

Com relação às disciplinas trabalhadas em sala de aula, constata-se a 

supremacia dos educadores – cerca de treze - em trabalhar com seis matérias: 

Matemática, Português, História, Geografia, Artes e Ciências. O formato do trabalho 

desenvolvido com os anos iniciais do Ensino Fundamental possibilita que os 

docentes trabalhem com todos os componentes curriculares.  Quatro professores 

trabalham com a disciplina de Educação Física. Um docente optou também pela 

opção de “outros”, indicando que trabalha também com a disciplina de Inglês.  

Apesar do trabalho com todas as disciplinas (com exceção de Educação 

Física), existe a preferência dos educadores em lecionar cada uma delas. Buscamos 

compreender quais as áreas de conhecimento na qual as professoras preferem 

trabalhar cotidianamente em sala de aula. No caso dos professores estudados, a 

maioria possui preferência em trabalhar com as disciplinas de Matemática, 
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Português e Ciências. Para que fosse possível entender essa indagação, uma 

questão foi elaborada no questionário aplicado às professoras, convidando-as a 

indicar a disciplina na qual possui preferência em trabalhar. Sendo assim, foi 

orientado que listassem de 1 a 6, sendo 1º a sua primeira opção, 2º para a segunda 

opção e assim sucessivamente.Segue o quadro: 

 

Quadro 4 – Preferência dos professores em trabalhar com as disciplinas 

  1ª opção 2ª opção 3ª opção 4ª opção 5ª opção 6ª opção 

Matemática 6 6 1  -  -  - 

Português 5 6 2 -  -   - 

História -  -  1 4 4 4 

Geografia  - -    3 6 4 

Artes 1 1 2 3 1 5 

Ciências 1  - 7 2 1 -  

Fonte: a própria autora 

 

Os docentes elegeram algumas razões pelas quais preferem trabalhar com 

determinada matéria. As duas disciplinas de maior preferência das professoras 

estudadas foram a Matemática e o Português. A Matemática, disciplina de maior 

preferência dos professores, apresentou na maioria dos questionários a justificativa 

de que promove o desenvolvimento do raciocínio lógico dos educandos. Outras 

causas foram a formação em Licenciatura de Matemática, a identificação e a 

facilidade em trabalhar a disciplina. Com relação à disciplina de Português, as 

educadoras apresentaram diferentes respostas, como a formação na licenciatura de 

Letras, pela sua importância na fase da alfabetização, ou “porque as crianças têm 

muitas dificuldades de escrita, leitura e compreensão de texto” (PROFESSOR I). Um 

dos educadores optou pela disciplina de Ciências como de sua maior preferência e 

afirmou que “permite a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar” 

(PROFESSOR K). A matéria de Artes foi escolha de um docente, que indicou o 
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estímulo da “percepção visual necessária para aprendizagem de outras matérias” 

(PROFESSOR B) como a justificativa por sua preferência.  

Entretanto, os educadores também indicaram a disciplina que possuem 

menor preferência em trabalhar, devido a diversas dificuldades.Como a coleta de 

dados foi executada por meio do questionário, os educadores limitaram-se a 

enumerar as disciplinas de acordo com a sua preferência (sendo a 1ª a disciplina 

que possui maior facilidade, e assim por diante).  Três matérias foram as mais 

citadas: História, Artes e Geografia. Algumas justificativas estão relacionadas à 

preferência e dois educadores explicitaram que indicaram História e Artes como 

última opção, mas também gostam de lecionar a disciplina em questão, mas menos 

do que as demais listadas.  Outro professor justificou a História como última opção 

utilizando outras disciplinas: “não é que eu não goste de trabalhar, mas enfatizo 

mais a Matemática e o Português, porque acredito que quando um aluno domina a 

leitura, interpretação e raciocínio lógico, o resto vem com muito mais facilidade” 

(PROFESSOR D). Um dos educadores indicou a falta de interesse dos alunos na 

disciplina de História como a principal dificuldade em trabalhá-la.  

Com relação à disciplina de Artes, a falta de tempo, a cobrança excessiva de 

outros conteúdos a serem ministrados e a falta de informação, vocação e talento 

foram outras causas para justificas à escolha. Quanto à matéria de Geografia, um 

dos docentes relembrou o seu processo de formação na escola: “Geografia nunca foi 

minha matéria preferida, talvez isso se deva a professores do Ensino Fundamental 

2” (PROFESSOR A). A dificuldade em trabalhar com os conteúdos dessa área e a 

necessidade demonstrada pelos alunos foram outras justificativas trazidas pelos 

educadores. 

 

4.3 SOBRE OS RESULTADOS RELACIONADOS À ÁREA DE HISTÓRIA 

 

A escolha à disciplina de História partiu da necessidade de compreender 

como os professores lidam com os conteúdos considerados complexos, 

especialmente aqueles alocados na matéria em questão. Nesse sentido , referindo-

se somente à disciplina de História, os educadores indicaram os temas que possuem 

maior facilidade em trabalhar com os discentes. As respostas foram caracterizadas 
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pela diversidade.  O tema mais indicado, lembrado por quatro professores, consistiu 

nos conteúdos vivenciados pelos alunos em seu cotidiano, já que podem ser 

melhores compreendidos pelos educandos. Outros, por sua vez, indicaram os 

saberes referentes à identidade dos alunos, pela possibilidade do uso de linhas do 

tempo e da árvore genealógica no trato dos mesmos. As datas comemorativas 

relacionadas à História de Londrina, à colonização do Brasil e do Paraná foram 

lembradas por alguns educadores. Um dos educadores citou a clientela a ser 

atendida: “Os conteúdos de história nem sempre são fáceis ou difíceis, vai depender 

da clientela. Alguns assuntos são bons e despertam a curiosidade dos alunos ou 

nem tanto, depende” (PROFESSOR G). Ainda com menção à disciplina de História, 

os educadores apontaram os saberes que possuem maior dificuldade, possuindo 

variadas respostas: Mudanças econômicas no século XX (como a Industrialização), 

a História do Brasil e do Estado do Paraná, História Antiga, Guerra do Contestado. 

Dois docentes afirmaram que os alunos possuem dificuldade em mensurar o tempo, 

entender fatos históricos e compreender a questão referente ao passado e presente.  

Buscando a superação das dificuldades enfatizadas, os educadores 

promovem cotidianamente algumas estratégias. Cinco educadores recorrem à 

pesquisa e busca de informações e ao estudo para se prepararem melhor ao 

lecionar os temas referentes à disciplina de História. Outros, por sua vez, recorrem a 

metodologias variadas, como rodas de conversa, vídeos, depoimentos, 

comparações entre o passado e o presente. A busca incessante pela compreensão 

dos conteúdos pelos discentes é enfatizada por um dos educadores, buscando uma 

alternativa diferenciada: “Busco colocar fatos interessantes, cômicos, que tragam os 

personagens para o mundo real” (PROFESSOR A).  

Um professor busca relacionar o conteúdo com o próprio educando, 

solicitando pesquisas a serem realizadas em casa e levando em consideração como 

é a vida pessoal e da família; outro tenta melhores resultados por meio de rodas de 

conversa nas quais os alunos expõem as opiniões e seus conhecimentos prévios, o 

que possibilita estabelecer relações com o mundo e com o conteúdo a ser ensinado.   

Dessa forma, percebe-se que as ideias do educador em questão são 

condizentes com os dizeres de Bernard Charlot (2000): o autor afirma que uma aula 

interessante consiste naquela em que há relação do sujeito com o saber, com os 

outros e consigo mesmo. No processo educativo o professor possui o papel de 
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promover aos educandos situações atrativas de aprendizagem, para que possuam o 

anseio de assimilar cada vez mais os conhecimentos acumulados pela humanidade. 

Mas, também é essencial que o educando se mobilize intelectualmente, ou seja, que 

possua em aprender, o mesmo interesse em encontrar os amigos. O discente possui 

papel ativo nesse processo, sendo necessário que estude para apropriar-se do 

saber. 

A pesquisa prosseguiu almejando a compreender quais são os conteúdos 

considerados mais difíceis de serem trabalhados na disciplina de História pelos 

educadores. Foi solicitado que os educadores numerassem os conteúdos que 

possuíam maiores entraves ao serem trabalhados (sendo o 1º o tema de maior 

dificuldade, e assim sucessivamente). Foram propostos os seguintes conteúdos: 

diversidade religiosa, sociedades indígenas na atualidade, História da África, os 

afrodescendentes no Brasil, relações homoafetivas, diferentes tipos de família, 

direitos do consumidor e, finalmente, o consumo e a mídia.  

Percebe-se que em 64% dos professores (9), um conteúdo foi escolhido como 

o mais complexo de ser trabalhado com os alunos: as relações homoafetivas. Em 

seguida, dois foram os conteúdos considerados como os mais dificultosos: a 

diversidade religiosa e os diferentes tipos de família (ambas possuíram cinco 

escolhas como 2ª opção). Entretanto, quatro docentes indicaram o conteúdo 

referente aos diversos tipos de família como o mais fácil de ser trabalhado com os 

educandos. A História da África consistiu em um tema que possui consideráveis 

dificuldades ao ser lecionado por dois professores. Alguns temas, como os direitos 

do consumidor e o consumo e a mídia foram escolhidos pelos educadores como os 

que possuem menos entraves ao serem ensinados. Segue abaixo o quadro 

referente à escolha dos professores quanto aos temas mais difíceis de serem 

trabalhados com os educandos: 

 

Quadro 5 – Escolha dos professores quanto aos temas mais difíceis de serem 

trabalhados com os educandos 

 

1ª 

OPÇÃO 

2ª 

OPÇÃO 

3ª 

OPÇÃO 

4ª 

OPÇÃO 

5ª 

OPÇÃO 

6ª 

OPÇÃO 

7ª 

OPÇÃO 

8ª 

OPÇÃO 

DIVERSIDADE 

RELIGIOSA 1 5 3 1 1 -  -  2 
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SOCIDADES INDÍGENAS 

ATUAIS  - 1 5 2 2 2 1 -  

HISTÓRIA DA ÁFRICA 2 1 1 1 5 2 1 -  

AFRODESCENDENTES NO 

BRASIL -  1 1 5 1 2 1 1 

RELAÇÕES 

HOMOAFETIVAS 9   -  1 2   1   

DIFERENTES TIPOS DE 

FAMÍLIA  - 5 -  1  - 2 1 4 

DIREITOS DO 

CONSUMIDOR  - -  1 1 1 3 4 3 

O CONSUMO E A MÍDIA 1  - 1 1 1 2 4 3 

Fonte: a própria autora 

 

Finalmente, uma última questão foi trazida aos educadores: dos temas 

listados, indicar quatro que, se pudessem, retirariam do currículo escolar. 

Evidentemente, esta situação não é plausível para a realidade escolar, entretanto, 

houve a necessidade de perceber como os professores se colocaram frente a esse 

questionamento, inclusive se posicionando quanto à impossibilidade de excluir 

qualquer conteúdo tendo em vista a importância do mesmo para a formação das 

crianças nessa faixa etária.  

O conteúdo referente às relações homoafetivas foram os mais escolhidos 

pelos educadores. Percebe-se a preocupação dos docentes em trabalhar com esse 

tema, já que é polêmico, promove diferentes opiniões entre os indivíduos. Outro 

saber, que se pudesse, seria retirado do currículo escolar por seis educadores, seria 

a diversidade religiosa. Este é outro conteúdo que causa entre os grupos sociais 

diversos conflitos. Entretanto, é fundamental que este seja um tema presente nas 

salas de aula, evidenciando que, independentemente de sua cultura, deve ser 

respeitado. 

A História da África é um conteúdo que também evidencia diversos 

obstáculos a serem superados, uma vez que foi listado por cinco professores. As 

sociedades indígenas atuais, bem como os direitos do consumidor e os diferentes 

tipos de família, foram também lembrados, mas em menor quantidade.  Apenas um 

conteúdo não foi listado pelos educadores: o consumo e a mídia. Percebe-se que 

este, dos temas listados, é o saber em que os professores possuem maior facilidade 



55 
 

 

em trabalhar com os educandos. Segue abaixo o quadro que corresponde à 

listagem dos educadores: 

Quadro 6 – Conteúdos que os professores retirariam do currículo escolar 

 

QUANTIDADE DE PROFESSORES QUE RETIRARIA DO 

CURRICULO 

DIVERSIDADE RELIGIOSA 6 

SOCIDADES INDÍGENAS 

ATUAIS 3 

HISTÓRIA DA ÁFRICA 5 

AFRODESCENDENTES NO 

BRASIL 2 

RELAÇÕES 

HOMOAFETIVAS 7 

DIFERENTES TIPOS DE 

FAMÍLIA 2 

Fonte: a própria autora 

 

Destaca-se que quatro educadores partiram da justificativa de que não é 

possível retirar do currículo escolar nenhum conteúdo, apesar da dificuldade em 

trabalhá-los com os discentes, como afirma a PROFESSORA K: 

 

Apesar de encontrar dificuldades em algumas questões curriculares, 
seja por falta de informação e, ou conhecimento, creio que nenhum 
desses temas possam ser deixados de lado no currículo escolar, todos 
têm sua importância para a formação da cidadania. Se a dificuldade está 
na formação do docente, este é que precisa capacitar-se e não 
promover a defasagem dos conteúdos. Por isso não posso assinalar 
nenhuma das questões classificando-as como mais ou menos 
importantes. Isso seria descaracterizar tudo aquilo pelo qual tanto 
lutamos, no que tange a inserção de um currículo escolar democrático e 
cidadão.  

  

 Nesse sentido, é fundamental perceber que são quatro professores que 

exercem a autonomia e assumem a responsabilidade em trabalhar com todos os 

conteúdos, sejam eles polêmicos ou não, respeitando a curiosidade do educando. 

De acordo com Paulo Freire (1996), é importante que o professor esteja atento a 

respeitar o aluno como um ser autônomo, considerando a identidade de cada um. 

Dessa forma, trabalhar com temas nada convencionais, mas que são necessários 
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para a vida ética dos discentes, é fundamental. O respeito à diversidade e a 

aceitação do novo são elementos primordiais presentes na prática educativa, que, 

juntos, professores e alunos podem aprender e inquietar-se diante de desafios 

cotidianos. Sendo assim, os educadores em questão, que não excluiriamnenhum 

tema do currículo, respeitam o discente em sua integridade, considerando sua 

autonomia e buscando o diálogo e a criticidade constante sobre temas que 

provocam divergência de opiniões. 

 Outro educador justificou a sua resposta oferecendo propostas que pudessem 

melhorar sua atuação: “Eu acho que a questão não seria retirar do currículo, mas 

sim, oferecer aos professores materiais ou cursos, onde fosse proposto uma 

maneira de trabalhar esses temas, sem causar tanta discussão” (PROFESSOR C). 

Nesse caso, percebe-se que o docente enfatiza a necessidade de proporcionar aos 

educadores maiores situações de estudo, que permitissem trabalhar os temas de 

forma mais significativa com os alunos. Entretanto, faz-se necessário enfatizar que 

os temas listados também são de interesse dos educandos. Por esse motivo, a 

discussão e o diálogo são essenciais para a construção e desenvolvimento do senso 

crítico. É importante que os docentes não demonstrem receio diante dos temas 

listados, considerados polêmicos, mas que instiguem a curiosidade e o interesse dos 

educandos, buscando a formação de cidadãos e sujeitos comprometidos com a 

sociedade em que estão inseridos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O objetivo geral do presente trabalho consistiu em compreender quais são os 

principais conteúdos referentes à disciplina de História em que os professores 

possuem maior dificuldade em trabalhar em sala de aula. Inicialmente, foi necessário 

que houvesse uma reflexão acerca de diferentes tópicos que embasassem 

teoricamente a pesquisa em questão. Dessa forma, observa-se o auxílio na 

compreensão de aspectos importantes, como a formação e atuação dos 

educadores, bem como a relação dos professores com o saber. 

 Em um primeiro momento, evidenciou-se a partir do intitulado “Formação e 

atuação dos professores a partir de Maurice Tardif e Paulo Freire” o aprofundamento 

de conhecimentos referentes à temática em questão, embasando-se teoricamente 

em obras de Maurice Tardif (2012) e Paulo Freire (1982,1983, 1996 e 1997). 

Inicialmente, explicitou-se uma reflexão sobre a atuação dos educadores a partir de 

Maurice Tardif, que se preocupa em dialogar acerca da formação docente.  

O autor evidencia que os estudos referentes aos professores se relacionam 

com toda a prática educativa, considerando as experiências de vida e a história do 

educador como saber docente. É importante considerar não somente a atividade 

cognitiva dos educadores, mas os saberes construídos socialmente ao longo da 

vida. Nesse sentido, faz-se referência ao pluralismo do saber docente, uma vez que 

os conhecimentos adquiridos dos professores são oriundos de diversas fontes: 

formação profissional, saberes disciplinares e curriculares e as experiências 

vivenciadas pelo indivíduo. Ou seja, o educador pode adquirir conhecimentos de 

formas diversas, como na sua experiência escolar anterior, na sua própria atuação 

profissional, nos livros didáticos, na família, entre outros. Mas, é plural também, pois 

há o envolvimento de formas diversas em exercer o trabalho escolar. O saber 

docente, além de plural, é também temporal, já que se relaciona com a época na 

qual está inserido. 

Em um segundo momento do presente capítulo, apresentou-se uma reflexão 

referente à atuação dos professores embasada teoricamente em algumas obras de 
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Paulo Freire. De acordo com o autor, é importante que, em sua prática docente, o 

educador esteja engajado em criar estratégias para que os alunos possuam, 

constantemente, uma postura curiosa acerca do mundo a sua volta. A preocupação 

com a autonomia do educando, baseada na ética e no respeito à dignidade, também 

são aspectos essenciais na atuação docente. 

No processo educativo, é fundamental que os educandos sejam também 

considerados como responsáveis pela sua própria aprendizagem, evidenciando seu 

papel ativo e considerando seus conhecimentos prévios. Nesse sentido, cabe ao 

professor compreender que sua função vai muito além da mera transmissão de 

saberes. A importância em desenvolver nos alunos uma consciência crítica, 

afastando a passividade e a submissão no ensino, buscando incessantemente a 

curiosidade e o interesse do indivíduo está inserida na função docente.  

Por isso, a tarefa de educar necessita constantemente de um professor 

inquieto, curioso, criativo, humilde e crítico, que compreenda que educandos e 

educadores são igualmente importantes no processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, a atuação docente exige a preparação constante do educador, seja na 

área afetiva, física e científica. É importante que o professor esteja capacitando-se 

cotidianamente para o ato de ensinar. 

No segundo capítulo, intitulado “A relação dos professores com o saber: um 

estudo a partir da perspectiva de Bernard Charlot”, buscou-se refletir sobre a relação 

que os educadores possuem com os conhecimentos que circundam no processo 

educativo. Para embasar teoricamente a discussão, Maurice Bernard Charlot (2000 

e 2005) foi o autor estudado.  O autor aponta que a relação com saber faz parte de 

toda a trajetória humana e é social, uma vez que nascemos em um mundo em que 

está estruturado por relações sociais e que está repleto de diversos significados. A 

relação com o mundo, com os outros indivíduos, com si mesmo está inserida na 

relação com o saber. Dessa forma, quando o sujeito adquire o saber, partilha de 

diferentes experiências com outros indivíduos, comunicando-se. 

É importante compreender que o saber é construído coletivamente ao longo 

do tempo, a partir de atividades humanas, e perpassado por meio de gerações. 

Entretanto, adquirir o saber acumulado pressupõe que o indivíduo estabeleça uma 

relação com o mundo. A identidade também se faz presente na relação com o saber, 

uma vez que é necessário que os conhecimentos façam sentido na vida do sujeito. 
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O autor afirma que, na relação com o saber, é fundamental levar em 

consideração o sujeito, tendo em vista que o sucesso ou o fracasso escolar não são 

determinados pela posição social na qual o indivíduo ocupa. Nesse sentido, é 

fundamental que o educando esteja engajado em uma atividade intelectual, 

possuindo o desejo de ir para a escola não somente para rever os amigos, mas 

também para aprender. Percebe-se que o aluno também é responsável por sua 

própria aprendizagem, possuindo um papel ativo no processo educativo. 

Após os esclarecimentos teóricos efetuados a partir dos capítulos 

anteriormente mencionados, buscou-se por meio de questionários, compreender 

quais são os conteúdos da disciplina de História considerados os mais dificultosos a 

serem trabalhados em sala de aula.  Os questionários foram respondidos por catorze 

educadores de uma escola municipal de Londrina, no Paraná. A partir dos dados 

obtidos, foi possível compreender que há presença maciça de mulheres no grupo. A 

maioria das professoras estudadas atua no magistério há mais de quinze anos, 

percebendo que este grupo possui uma vasta experiência na função docente. 

Diretamente relacionado com o dado anterior está a faixa etária predominante: sete 

professoras possuem entre 41 e 50 anos.  

Treze, dos catorze professores estudados trabalham com seis disciplinas em 

sala de aula: Português, Matemática, História, Geografia, Artes e Ciências. 

Entretanto, há a preferência dos educadores em trabalhar com as disciplinas de 

Português e Matemática, por diferentes razões. Dentre as disciplinas consideradas 

de menor preferência em serem lecionadas pelos educandos estão História, Artes e 

Geografia.  

Sobre os resultados relacionados à área de História, foi orientado no 

questionário que os professores indicassem os temas referentes à disciplina em 

questão que possuem maior facilidade em trabalhar com os discentes. Foram 

lembrados os conteúdos que os alunos vivenciam cotidianamente, a identidade do 

sujeito, datas comemorativas, colonização do Paraná e do Brasil. Quanto aos 

conteúdos que apresentam maiores dificuldades em serem trabalhados em sala de 

aula foram lembradas as mudanças econômicas no século XX, a História do Brasil e 

do estado do Paraná, História Antiga e Guerra do Contestado. Como forma de 

superação das dificuldades em lecionar os temas citados, os professores citaram a 
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pesquisa e busca de informações, estudo referente ao tema, além da busca por 

diferentes alternativas, como fatos interessantes, cômicos. 

Posteriormente, buscou-se compreender quais são os conteúdos mais difíceis 

de serem trabalhados na disciplina de História. Os seguintes temas foram propostos 

no questionário para serem classificados:diversidade religiosa, sociedades indígenas 

na atualidade, História da África, os afrodescendentes no Brasil, relações 

homoafetivas, diferentes tipos de família, direitos do consumidor e, finalmente, o 

consumo e a mídia. Os dados obtidos apontam que 64% dos professores 

escolheram as relações homoafetivas como o conteúdo mais complexo em ser 

lecionado. Os diferentes tipos de família e a diversidade religiosa foram indicados 

como os próximos temas considerados como os mais difíceis. Os saberes que foram 

considerados com menos entraves ao serem trabalhados foram “o direito do 

consumidor” e “o consumo e a mídia”.  

Uma última questão avançou no campo das suposições e, propositadamente, 

elaborou-se uma questão que não é plausível com a realidade escolar, pois 

incitamos os professores a escolherem quais temas excluiriam do currículo. 

Registra-se que há, de nossa parte, total conhecimento e concordância sobre a 

importância do trato de todos os temas abordados na presente pesquisa, assim 

como o há por parte de muitos professores. A ideia ao elaborar a questão foi criar 

um campo de possibilidade para identificarmos o que seria colocado para fora da 

escola. A questão foi assim formulada: dos temas indicados (diversidade religiosa, 

sociedades indígenas na atualidade, História da África, os afrodescendentes no 

Brasil, relações homoafetivas, diferentes tipos de família, direitos do consumidor e o 

consumo e a mídia), se pudessem, quais retirariam do currículo escolar?  Temas 

considerados como polêmicos por segmentos da sociedade atual, por causarem 

divergência de opiniões, foram escolhidos pelos educadores: as relações 

homoafetivas e a diversidade religiosa. Entretanto, é fundamental compreender que 

cada indivíduo deve ser respeitado em suas especificidades e, por isso, o respeito, a 

ética e a dignidade devem ser trabalhados constantemente pelos professores. 

Mas, apesar de a maioria dos educadores, se pudesse, retiraria conteúdos do 

currículo escolar, quatro professores se destacaram, afirmando que a exclusão de 

saberes do currículo não seria a melhor opção. Justificaram afirmando que esses 

são temas essenciais para a construção da cidadania, por exemplo. Buscaram 
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propor, portanto, alternativas para que essa situação fosse modificada, como por 

meio da capacitação dos educadores, em que seria importante ofertar materiais e 

cursos para trabalhar com esses temas que divergem opiniões. 

Assim, como mencionado, os professores listaram como conteúdos mais 

difíceis de serem trabalhados com os alunos as relações homoafetivas, os diferentes 

tipos de família e de religiões. Por isso, os dados obtidos por meio da aplicação dos 

questionários permitiram-me o levantamento de importantes questões: “no mundo 

contemporâneo, em que a diversidade faz-se presente em nosso cotidiano, o 

professor realmente sabe lidar com conteúdos diferentes de sua realidade?” 

Aprofundando essa indagação, “o educador da sociedade atual está preparado para 

relacionar-se com a ampla diversidade de indivíduos que existem na sala de aula, 

uma vez que cada um possui uma história de vida?”. 

A cultura também é outra questão importante, que envolve religião, crença, 

dogmas e fé, em que as regras de como o indivíduo deve ser e agir são 

estabelecidas. Dessa forma, as relações homoafetivas são consideradas, por grande 

parte dos indivíduos, como um arranjo equivocado e desrespeitoso com os demais. 

Pode-se, a partir do mesmo raciocínio, refletir sobre os diferentes tipos de família. 

Algumas são formadas pelo que se costuma chamar de “família tradicional”: com pai, 

mãe e filhos. Em contrapartida, outras são formadas por dois pais, enquanto há as 

que possuem duas mães, e assim por diante. Diante disso, me parece essencial 

refletir sobre a seguinte questão: “há diferença entre o amor que existe entre todas 

as famílias?”, “Há como eleger um amor correto?” E a mais importante indagação: 

“há como não entender o amor?”. 

A partir dessa discussão, percebe-se que a religião é um forte componente de 

nossa cultura. Entretanto, a questão referente à diversidade religiosa é alvo de 

constantes discussões nos dias atuais, já que a escola pública é laica por lei. Mas, 

existe alguma forma de trabalhar com o ser humano sem que este expresse suas 

crenças e dogmas? Apesar das diferenças existentes – que são inevitáveis – cabe 

ao educador perceber os quão importantes são essas dessemelhanças entre os 

sujeitos. Há preciosidade existente na troca de experiência, no contato com outras 

culturas e em tudo aquilo que difere uma vida da outra. 

 É evidente que no espaço educativo, alunos, professores e todos os 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem possuam diferentes modos de 
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perceber e entender diferentes temas, como as diversidades religiosas, relações 

homoafetivas e diferentes tipos de famílias. Mas, o respeito ao próximo, a dignidade 

e a ética com todos os indivíduos são componentes fundamentais em uma 

sociedade que transborda a riqueza da diversidade de vivências e realidades. 

Por fim, acredito veemente que, formando-me no curso de Pedagogia, sou 

extremamente diferente de quando entrei, há quase cinco anos. Inicialmente, não 

sabia o que esperar do curso, e mais ainda, da minha profissão e da minha vida. 

Acreditava que o sonho de ser professora estava distante. Mas, sem perceber, o 

tempo passou rapidamente e, nesta etapa, finalizando a graduação, possuo 

inúmeros objetivos que busco alcançar e sonhos que já não parecem tão longínquos 

assim. Em todo o momento, a pesquisa fez parte de minha atuação, sendo este um 

componente essencial em minha formação. Atualmente, possuo mais indagações do 

que quando iniciei minha jornada na graduação e creio que são estas que me 

moverão nessa rica profissão, que escolhi para a vida. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário aos professores 

 

 

 

Universidade Estadual de Londrina 
    Departamento de Educação 

 

 
Gostaria de convidá-lo(a) a participar de uma pesquisa sobre quais conteúdos 

os professores e professoras entendem como os mais complexos de serem 

trabalhados em sala de aula. O processo de formação de professores. Este estudo é 

parte do meu trabalho de conclusão de curso (TCC) em desenvolvimento no Curso 

de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Uma das etapas da pesquisa 

constitui-se em solicitar aos professores e professoras que respondam o 

questionário abaixo. Trata-se de uma pesquisa orientada pela Profª Sandra Regina 

Ferreira de Oliveira e sua participação é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da mesma. Os dados serão tratados conforme as normas éticas 

que regem a pesquisa no Brasil. Após a conclusão da mesma, se a escola assim o 

desejar, comprometo-me a apresentar os resultados em horário e data agendado 

previamente. Desde já, antecipo os agradecimentos por sua valorosa colaboração. 

 

Natália Camacho Gomes 

 

ASSINALE COM “x”  UMA ALTERNATIVA PARA AS QUESTÕES ABAIXO. 

 

1 Tempo de atuação no magistério: 

(   ) Até 5 anos. 

(   ) 6 a 10 anos. 

(   ) 11 a 15 anos. 

(   ) Mais de 15 anos. 
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2  Idade: 

(   ) Entre 20 e 30 anos. 

(   ) Entre 31 e 40 anos. 

(   ) Entre 41 e 50 anos. 

(   ) Mais de 50 anos. 

 

3 Sexo: 

(   ) Masculino 

(   ) Feminino 

 

4 Turma ou local na/no qual trabalha atualmente: 

(   )Educação Infantil. 

(   ) 1º Ano. 

(   ) 2º Ano. 

(   ) 3º Ano. 

(   ) 4º Ano. 

(   ) 5º Ano. 

(   ) Outro tipo de sala: _______________________________________ 

(   ) Biblioteca. 

(   ) Secretaria. 

(   ) Coordenação. 

(   ) Direção. 

(   ) Outro tipo de atividade:   ___________________________________ 

 

5 Trabalha em: 

(   ) Uma escola. 

(   ) Duas escolas. 

(   ) Mais de duas escolas. 

 

6 Escolheu a profissão de professor por quê? 

(   )Influência da família. 
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(   ) Vocação profissional. 

(   ) Não teve outra opção. 

(   ) Outros motivos: ___________________________________________ 

 

ASSINALE QUANTAS OPÇÕES FOREM NECESSÁRIAS NA QUESTÃO A  

SEGUIR 

 

7 Você trabalha (ou trabalhou) com quais disciplinas (ou matérias): 

(   ) Matemática. 

(   ) Português. 

(   ) História. 

(   ) Geografia. 

(   ) Artes. 

(   ) Ciências. 

(   ) Educação Física. 

(   ) Outras. Quais: ________________________________________________ 

 

8 Dentre as disciplinas listadas abaixo, indique as que você prefere 

trabalhar com os alunos. Utilize 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, sendo 1º a sua 

primeira opção, 2ª para a segunda e, assim, sucessivamente. 

 

(   ) Matemática. 

(   ) Português. 

(   ) História. 

(   ) Geografia. 

(   ) Artes. 

(   ) Ciências. 

 

9 Explique por que você prefere trabalhar com a disciplina que indicou 

como primeira opção. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10  Explique por que você não prefere/não gosta de trabalhar com a sua 6ª 

opção. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11 Tratando somente da disciplina de História, quais os conteúdos que 

você indica como os mais fáceis de serem trabalhados com os alunos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

12 E quais os mais difíceis? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13 Como você faz para superar as dificuldades e trabalhar com um dos 

temas indicado na questão 12? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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14 Dentre os temas abaixo, quais os que você considera mais difíceis de 

serem trabalhados (numere de 1º a 8º, sendo 1º para o tema que você 

tem mais dificuldades e, assim, sucessivamente). 

(   ) Diversidade religiosa. 

(   ) Sociedades indígenas da atualidade. 

(   ) História da África. 

(   ) Os afrodescendentes no Brasil. 

(   ) Relações homoafetivas 

(   ) Diferentes tipos de famílias. 

(   ) Direitos do consumidor. 

(   ) O consumo e a mídia. 

 

15 Dos temas listados, indique quatro (sendo 1º para sua primeira opção e 

4º para a última opção) que você, se pudesse, retiraria do currículo 

escolar: 

 

(   ) Diversidade religiosa. 

(   ) Sociedades indígenas da atualidade. 

(   ) História da África. 

(   ) Os afrodescendentes no Brasil. 

(   ) Relações homoafetivas 

(   ) Diferentes tipos de famílias. 

(   ) Direitos do consumidor. 

(   ) O consumo e a mídia. 

 

OBRIGADA 

 

 

 

 

 

 


