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 Resumo 

As recentes tendências na pesquisa educacional sobre currículo, formação e trabalho 

docente têm se destacado nos estudos sobre imagens, significados e crenças dos 

professores em relação a suas ações e práticas pedagógicas. O foco deste estudo é 

identificar e compreender o pensamento das percepções, imagens e crenças que os 

professores da educação básica, docentes que atuam no Colégio de Aplicação da 

Universidade Estadual de Londrina possuem sobre tal aspecto. Com os seguintes 

objetivos: a) Compreender as representações dos professores no que se refere aos 

sentidos de currículo, conhecimento e trabalho docente construídos no cotidiano 

escolar. b) Identificar por meio do exercício da docência limites e possibilidades que os 

professores tem enfrentado em relação ao currículo, formação e trabalho docente. Para 

desenvolver este estudo, elegemos o método dialético, tendo como parâmetro a 

realidade, buscando compreender o que está obscuro e confuso. Temos como 

procedimentos investigativos, a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a 

pesquisa de campo, tendo como base o questionário, a observação e a entrevista 

semiestruturada, para a coleta de informações. 
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A pesquisa tem como foco analisar o Currículo, a Formação e o Trabalho Docente , 

pois pressupõe um permanente exercício de problematização ao se referir a práxis 

pedagogica. Para isso, buscaremos desvendar um panorama sobre o que já existe a 

respeito de pesquisas e elaborações sobre Currículo, Formação e Trabalho Docente 

em nosso país, do ponto de vista dos autores, e também lançar um olhar atento para o 

interior do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina, para conhecer 

as representações dos professores sobre as suas práticas pedagógicas, podendo 

então, conhecer de perto determinadas práticas que se revelem promissoras e 

estimuladoras de outras práticas docentes. 

Com isso, o que esperamos é alcançar resultados do ponto de vista teórico e prático, 

pois a partir desta análise todo o grupo de investigadores sairá fortalecido em termos 

de conteúdo e reflexões para a continuidade do trabalho docente e de outras 

investigações. 

Do ponto de vista empírico, espero que a pesquisa possa contribuir para a minha 

reflexão. Os resultados poderão ampliar essa contribuição, pelo nosso compromisso 

como pesquisadores de dar retorno à realidade investigada. Do ponto de vista da IES, 

pensamos poder contribuir para uma ampla reflexão sobre o Currículo, a Formação e o 

Trabalho docente, a partir das questões envolvendo tais aspectos que pudermos 

desvendar. Também acredito que a nossa investigação, poderá vir a constituir-se numa 

linha de pesquisa do grupo instituído, ampliando as contribuições para as discussões 

da área da Didática, junto aos intelectuais no âmbito nacional, quando iniciarmos a 

divulgação dos resultados de nosso estudo. 

Esta investigação, como já mencionado, poderá ter muitos desdobramentos e, entre 

eles, o envolvimento de alunos em processo de formação, tanto para a docência 

quanto para a iniciação científica. 

Sendo assim, os nossos seguintes objetivos são: 
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a) Compreender as representações dos professores no que se refere aos 

sentidos de currículo, conhecimento e trabalho docente construídos no 

cotidiano da escola; 

b) Identificar por meio do exercício da docência os limites e possibilidades 

que os professores tem enfrentado em relação ao currículo, formação e 

trabalho docente; 

Identificação e caracterização do problema: 

As recentes tendências na pesquisa educacional sobre Currículo, Formação e Trabalho 

Docente têm dado destaque aos estudos sobre as imagens, significados e crenças dos 

professores em relação a suas ações e práticas pedagógicas. Apesar da diversidade 

teórica e conceitual, identificar e compreender o pensamento das percepções, imagens 

e crenças que os professores da educação básica, especificamente docentes que 

atuam no Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina possuem sobre 

tal aspecto é o foco deste estudo, visando contribuir com o conjunto dos demais. 

Escrever sobre o Currículo, a Formação e o Trabalho Docente pressupõe, um 

permanente exercício de problematização que, a nosso ver, também nos impõe a 

necessidade de tentarmos deixar evidente como, em nossa condição de 

professor/pesquisador, nos relacionamos com essas questões. Sobretudo, em 

responder algumas questões, tais como: que sentidos de currículo, formação e trabalho 

docente tem se construído no cotidiano escolar? Como temos nos relacionado com 

esses processos? Como os compreendemos em nossas aulas e/ou pesquisas? Que 

sentidos sobre esses processos têm sido ou não potencializados com nossas teorias e 

práticas? 

Por meio de algumas pesquisas, temos nos empenhado em produzir discursos que 

possam potencializar diferentes sentidos de currículo, formação e trabalho docente em 

suas relações com a práxis pedagógica, tendo como parâmetro pensá-los de maneira 

transformadora, isto é, os conhecimentos, as didáticas e os currículos se hibridizam, 

sendo impossível situá-los em lugares epistemológicos circunscritos ou reduzi-los às 

suas relações somente com os conhecimentos disciplinares. Esta discussão inicial se 

fez importante na medida em que objetivamos, neste projeto, pensar o currículo, a 

formação e o trabalho docente, pois estes são tecidos nos cotidianos das escolas, 
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constituindo-se em saberes, fazeres e poderes que implicam na práxis pedagógica. 

Faz-se necessário ressaltar que ao apresentar por meio deste projeto de pesquisa a 

necessidade de se refletir sobre o objeto eleito para este estudo, Veiga-Neto (1996) 

nos ajuda a sustentar nossa argumentação sobre a necessidade de pensarmos o 

currículo, a formação e o trabalho docente em meio às redes de narrativas/imagens 

produzidas e negociadas pelos sujeitos praticantes dos/nos/com os cotidianos das 

escolas. Ao invés de tentarmos buscar uma essência para o entendimento desses 

processos, é necessário nos empenharmos em problematizar as situações vividas no 

cotidiano escolar, buscando mostrar a importância de nos dedicarmos a pensar nas 

práticas cotidianas como espaços/tempos de aprofundamento dessas discussões. 

Seguindo Certeau (1994), interessa-nos investir em pesquisas que nos ajudem a 

produzir uma teoria das práticas, isto é, uma epistemologia dos fazeres e saberes de 

modo a contribuir para a ampliação das possibilidades de invenção e realização de 

outras/novas práticas. Ao trazer as possibilidades de uma epistemologia a partir da 

prática, assumindo o ensino como fenômeno social complexo, Pimenta (2010, p. 26) 

contribui afirmando que: 

[...] as novas pesquisas em Didática têm de recolher, articular e interpretar o 

conhecimento prático dos professores, não para criar uma literatura de exemplo, mas 

para estabelecer princípios, pressupostos, regras em campos de atuação. 

Tendo como parâmetro os trabalhos publicados em relação ao currículo, formação e 

trabalho docente, percebe-se que as pesquisas estão privilegiando a análise de 

situações da prática e dos contextos escolares, revelando a importância que a 

perspectiva da ‘epistemologia da prática’ vem assumindo, apontando outras que darão 

significativo aos desafios e possibilidades da formação e ação docente, objeto este da 

nossa pesquisa. 

Currículo, Formação e Trabalho Docente: conceitos, limites e possibilidades 

O campo do currículo, da formação a ação docente é um dos locais privilegiados onde 

se entrecruzam saber e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É 

também nestes espaços que se condensam relações de poder que são cruciais para o 

processo de formação de subjetividades sociais. Ou seja, é um dos modos pelo qual a 
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linguagem produz o mundo social, e, por isso o aspecto ideológico deve ser 

considerado nas discussões sobre Currículo, formação e trabalho docente. 

Contribuindo com esta reflexão CODO (2000, p.62) afirma que, [...] torna-se necessário 

tal reflexão por entender que a formação e atuação docente vêm experimentando 

novas modificações, especificamente tendo como determinação à reestruturação 

produtiva que estabelece novos parâmetros para a formulação da política educacional 

e, por conseqüência, novas formas do exercício da docência. 

Sendo assim, o contexto da reestruturação produtiva traz novas exigências para o 

trabalho do professor no processo de reprodução das relações sociais, o que 

reconfigura a sua identidade e o seu saber/fazer profissional. Para tanto, é parte desse 

processo a crescente proletarização, a descaracterização das especificidades do 

trabalho docente, provocando uma crise de identidade profissional. Dentre estes 

apontamentos observados, refletir sobre o currículo, a formação e o trabalho docente, a 

partir de uma ótica dos professores, será muito importante para compreendermos o 

imaginário que permeia esta profissão na sociedade contemporânea, podendo desta 

forma, levantar questionamentos e proposições no que tange a práxis pedagógica. 

Ressaltamos, desse modo, que antes de nos atermos à formação do professor, é 

inevitável analisarmos o cenário sociopolítico e econômico em que estamos inseridos, 

já que as transformações sociais que vêm ocorrendo no cotidiano e no campo 

simbólico – mundo do conhecimento – têm provocado profundas rupturas conceituais e 

de percepção dos sujeitos nela envolvidos. Isto posto, podemos perceber que o cenário 

sócio-político-econômico e cultural da sociedade contemporânea apresenta desafios e 

inquietudes nos que tange a identidade individual e coletiva dos sujeitos, isto é, neste 

processo de transformação social, vemos que algumas características humanas 

sofreram alterações significativas. Há que considerar, conforme aponta Palangana 

(2002), que a percepção, a sensibilidade, a concentração enquanto faculdades 

humanas foram moldadas e enquadradas de acordo com a tarefa da produção 

industrial. 

Essas discussões no âmbito social têm influenciado nas ações docentes em sala de 

aula, com leituras equivocadas do que seja os saberes e fazeres no âmbito escolar. 
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Faz-se necessário ressaltar que vivemos em uma sociedade composta por 

representações sociais que vão sendo construídas e transformadas ao longo de nossos 

dias, por diferentes lugares que passamos, pessoas que conhecemos e relações 

interpessoais que vamos tendo em nosso dia a dia. Contribuindo com esta analise 

MOSCOVICI, (2003, p.41) afirma que: “Representações, [...] não são criadas por um 

indivíduo isoladamente”, sendo assim, ao relacionarmos com o outro, novas 

representações vão sendo construídas e reconstruídas no contexto coletivo. 

Ao refletirmos sobre a profissão do professor no contexto da nossa sociedade, 

inúmeras representações e inquietações sobre o ser professor, surgem de maneira 

significativa, ou seja, é possível identificar que a atividade docente passa por muitas 

transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e pedagógicas, e estas 

acabam afetando o exercício profissional do professor já que as possibilidades de 

trabalho se encontram limitadas fazendo com que o mesmo se adapte as condições 

oferecidas. O indivíduo, absorvido por uma função parcial e compartimentada, foi 

privado e expropriado da compreensão e da capacidade de analisar o processo 

produtivo como um todo. Destarte, junto com a objetividade, a subjetividade humana foi 

modificada. Ressaltamos, desse modo, que antes de nos atermos à formação do 

professor, é inevitável analisarmos o cenário sociopolítico e econômico em que 

estamos inseridos, já que as transformações sociais que vêm ocorrendo no cotidiano e 

no campo simbólico – mundo do conhecimento – têm provocado profundas rupturas 

conceituais e de percepção dos sujeitos nela envolvidos. 

  

  

Isto posto, podemos perceber que o cenário sócio-político-econômico e cultural da 

sociedade contemporânea apresenta desafios e inquietudes nos que tange a 

identidade individual e coletiva dos sujeitos, isto é, neste processo de transformação 

social, vemos que algumas características humanas sofreram alterações significativas. 

Há que considerar, conforme aponta Palangana (2002), que a percepção, a 

sensibilidade, a concentração enquanto faculdades humanas foram moldadas e 

enquadradas de acordo com a tarefa da produção industrial. O indivíduo, absorvido por 

uma função parcial e compartimentada, foi privado e expropriado da compreensão e da 
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capacidade de analisar o processo produtivo como um todo. Destarte, junto com a 

objetividade, a subjetividade humana foi modificada. 

Essas discussões no âmbito social têm influenciado nas ações docentes em sala de 

aula, com leituras equivocadas do que seja os saberes e fazeres no âmbito escolar. 

Faz-se necessário ressaltar que vivemos em uma sociedade composta por 

representações sociais que vão sendo construídas e transformadas ao longo de nossos 

dias, por diferentes lugares que passamos, pessoas que conhecemos e relações 

interpessoais que vamos tendo em nosso dia a dia. Contribuindo com esta analise 

MOSCOVICI, (2003, p.41) afirma que: “Representações, [...] não são criadas por um 

indivíduo isoladamente”, sendo assim, ao relacionarmos com o outro, novas 

representações vão sendo construídas e reconstruídas no contexto coletivo. 

Ao refletirmos sobre a profissão do professor no contexto da nossa sociedade, 

inúmeras representações e inquietações sobre o ser professor, surgem de maneira 

significativa, ou seja, é possível identificar que a atividade docente passa por muitas 

transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e pedagógicas, e estas 

acabam afetando o exercício profissional do professor já que as possibilidades de 

trabalho se encontram limitadas fazendo com que o mesmo se adapte as condições 

oferecidas. 

Diante das complexidades relacionadas à educação e ao contexto da sociedade atual 

globalizada e possuidora de inúmeras culturas, acaba exigindo do professor que este 

seja um profissional polivalente preparado para atender diferentes públicos e 

principalmente disposto a adaptar-se às mudanças sociais dentro das limitações 

escolares, assim como diz TARDIF (2002, p. 54), “[...] saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e 

de saberes disciplinares, curriculares e experiências.” 

Muitos são os desafios da profissão professor o que faz com que se evidenciem a 

necessidade de compreender o currículo, a formação e o trabalho docente, 

necessitando assim, ressignificar o exercício da docência na busca do entendimento 

dos limites e possibilidades da práxis pedagógica. Esperamos que as reflexões aqui 

apresentadas possam instigar e inspirar outros professores e/ou pesquisadores pensar 
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nestes aspectos como relevantes na construção de uma educação pautada na 

emancipação intelectual do sujeito. 

 Metodologia: Descrever a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do 

projeto 

Tendo em vista nossa intenção, neste momento, de poder contribuir para a 

problematização da complexidade que envolve as relações entre currículo, formação e 

trabalho docente, bem como, a necessidade de entender as práticas cotidianas no 

contexto da escola, elegemos o método dialético, como base para este estudo, tendo 

como parâmetro a própria realidade, buscando os movimentos que a compõem a fim 

de compreender o que está obscuro e confuso para chegar ao conceito do todo, 

abarcando as suas determinações e relações. Este método de investigação segundo 

Kosik, compreende três graus, aqui apresentados sinteticamente: minuciosa 

apropriação da matéria; análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material 

e investigação da coerência interna, ou seja, da unidade das várias formas de 

desenvolvimento. O autor acrescenta que “sem o domínio de tal método de 

investigação, qualquer dialética não passa de especulação vazia”(Kosik, idem). 

Ressaltadas as exigências da lógica da investigação, Kosik vai deter-se na lógica da 

exposição porque só ela justifica 

  

Isto posto, podemos perceber que o cenário sócio-político-econômico e cultural da 

sociedade contemporânea apresenta desafios e inquietudes nos que tange a 

identidade individual e coletiva dos sujeitos, isto é, neste processo de transformação 

social, vemos que algumas características humanas sofreram alterações significativas. 

Há que considerar, conforme aponta Palangana (2002), que a percepção, a 

sensibilidade, a concentração enquanto faculdades humanas foram moldadas e 

enquadradas de acordo com a tarefa da produção industrial. O indivíduo, absorvido por 

uma função parcial e compartimentada, foi privado e expropriado da compreensão e da 

capacidade de analisar o processo produtivo como um todo. Destarte, junto com a 

objetividade, a subjetividade humana foi modificada. 

Essas discussões no âmbito social têm influenciado nas ações docentes em sala de 

aula, com leituras equivocadas do que seja os saberes e fazeres no âmbito escolar. 
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Faz-se necessário ressaltar que vivemos em uma sociedade composta por 

representações sociais que vão sendo construídas e transformadas ao longo de nossos 

dias, por diferentes lugares que passamos, pessoas que conhecemos e relações 

interpessoais que vamos tendo em nosso dia a dia. Contribuindo com esta analise 

MOSCOVICI, (2003, p.41) afirma que: “Representações, [...] não são criadas por um 

indivíduo isoladamente”, sendo assim, ao relacionarmos com o outro, novas 

representações vão sendo construídas e reconstruídas no contexto coletivo. 

Ao refletirmos sobre a profissão do professor no contexto da nossa sociedade, 

inúmeras representações e inquietações sobre o ser professor, surgem de maneira 

significativa, ou seja, é possível identificar que a atividade docente passa por muitas 

transformações sociais, políticas, econômicas, culturais e pedagógicas, e estas 

acabam afetando o exercício profissional do professor já que as possibilidades de 

trabalho se encontram limitadas fazendo com que o mesmo se adapte as condições 

oferecidas. 

Diante das complexidades relacionadas à educação e ao contexto da sociedade atual 

globalizada e possuidora de inúmeras culturas, acaba exigindo do professor que este 

seja um profissional polivalente preparado para atender diferentes públicos e 

principalmente disposto a adaptar-se às mudanças sociais dentro das limitações 

escolares, assim como diz TARDIF (2002, p. 54), “[...] saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e 

de saberes disciplinares, curriculares e experiências.” 

Muitos são os desafios da profissão professor o que faz com que se evidenciem a 

necessidade de compreender o currículo, a formação e o trabalho docente, 

necessitando assim, ressignificar o exercício da docência na busca do entendimento 

dos limites e possibilidades da práxis pedagógica. Esperamos que as reflexões aqui 

apresentadas possam instigar e inspirar outros professores e/ou pesquisadores pensar 

nestes aspectos como relevantes na construção de uma educação pautada na 

emancipação intelectual do sujeito. 

 Metodologia: Descrever a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do 

projeto 
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Tendo em vista nossa intenção, neste momento, de poder contribuir para a 

problematização da complexidade que envolve as relações entre currículo, formação e 

trabalho docente, bem como, a necessidade de entender as práticas cotidianas no 

contexto da escola, elegemos o método dialético, como base para este estudo, tendo 

como parâmetro a própria realidade, buscando os movimentos que a compõem a fim 

de compreender o que está obscuro e confuso para chegar ao conceito do todo, 

abarcando as suas determinações e relações. Este método de investigação segundo 

Kosik, compreende três graus, aqui apresentados sinteticamente: minuciosa 

apropriação da matéria; análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material 

e investigação da coerência interna, ou seja, da unidade das várias formas de 

desenvolvimento. O autor acrescenta que “sem o domínio de tal método de 

investigação, qualquer dialética não passa de especulação vazia”(Kosik, idem). 

Ressaltadas as exigências da lógica da investigação, Kosik vai deter-se na lógica da 

exposição porque só ela justifica 

realmente os esforços da ciência. O método da explicitação dialética funda-se sobre a 

concepção da realidade como totalidade concreta. (Kosik, 1976, p.32). 

Kosik afirma que a dialética trata da “coisa em si”, contudo, adverte que “a coisa em si” 

não se manifesta a primeira vista, de maneira imediata ao homem; para chegar a sua 

compreensão é necessário percorrer um árduo e tortuoso caminho, deve-se fazer um 

certo esforço. Sendo assim, o pensamento dialético deve distinguir entre a 

representação e o conceito da coisa. Argumenta que a atitude primordial e imediata do 

homem, em face da realidade não é uma relação especulativa com relação a esta, mas 

de um ser que age de maneira objetiva, de um indivíduo histórico que exerce a sua 

atividade prática na relação com a natureza e no trato com os outros homens dentro de 

um determinado conjunto de relações sociais. A realidade se mostra, então, aos 

homens como “o campo em que se exercita a sua atividade prático-sensível, sobre cujo 

fundamento surgirá a imediata intuição pratica da realidade”. Isto posto, elegemos uma 

abordagem metodológica preponderantemente qualitativa, apoiando-nos nos princípios 

de Bogdan e Biklen (1982) e citados por Lüdke e André (1986), que abordam cinco 

características básicas, inerentes a esse tipo de estudo, que aqui sintetizamos: A 

pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 
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pesquisador como seu principal instrumento; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; a preocupação com o processo é muito maior do que 

com o produto; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir um processo 

indutivo. (BOGDAN E BIKLEN, 1982). 

Na busca de compreenderemos as percepções e entendimentos dos professores em 

relação ao currículo, a formação, ao trabalho docente e aos limites e possibilidades da 

práxis pedagógica no contexto da escola, a pesquisa bibliográfica, a análise 

documental e a pesquisa de campo formam o conjunto de procedimentos 

investigativos. 

A pesquisa bibliográfica permitirá aprofundamento e ampliação dos pressupostos 

teóricos de autores que discutem a temática, objeto de estudo. Lakatos e Marconi 

(1987, p. 66) referendam que 

a pesquisa bibliográfica trata do levantamento, seleção e documentação de toda 

bibliografia já publicada sobre o assunto que está sendo pesquisado, em livros, 

revistas, jornais, boletins, monografias, teses, dissertações, material cartográfico, entre 

outros, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo material já 

escrito sobre o mesmo. 

Cervo e Bervian (1976, p. 69) também contribuem: 

qualquer tipo de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa 

bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação em questão, quer para a 

fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites e contribuições da própria 

pesquisa. 

A análise documental permitirá a recuperação de alguns olhares sobre o contexto do 

currículo e da didática construído no espaço escolar . Segundo Ludke e André (1988, p. 

38), a análise documental “pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de 

dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, 

seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. Os documentais utilizados 

serão: Projeto Político Pedagógico da escola, Regimento Escolar, Planos de Aula, Atas 

de reuniões, entre outros que se fizer necessário. 
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A análise documental permitirá situar a instituição de ensino no seu processo 

pedagógico e educativo, possibilitando, assim, entender a relação do currículo vivido 

com o currículo oficial, bem como suas implicações no contexto escolar. 

A pesquisa de campo será realizada como forma de obter as informações dos sujeitos 

em questão, aproximadamente 60 professores que atuam no Colégio de Aplicação da 

Universidade Estadual de Londrina, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, tais 

como: Educação Infantil,Anos Iniciais e finais do ensino Fundamental, ensino Médio e 

Educação profissional. Segundo Lakatos e Marconi (1996, p. 75), a pesquisa de campo 

é: a pesquisa em que se observa e coleta os dados diretamente no próprio local em 

que se deu o fato em estudo, caracterizando-se pelo contato direto com o mesmo, sem 

interferência do pesquisador, pois os dados são observados e coletados tal como 

ocorrem espontaneamente. 

Contribuindo com esta reflexão, Ventura (2002, p. 79) reafirma que a pesquisa de 

campo 

procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por 

meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 

informantes para captar as explicações e interpretações do que ocorre naquela 

realidade. 

A técnica base para a coleta de informações junto aos professores vai ser o 

questionário, a observação e a entrevista semiestruturada, tendo como parâmetro os 

seguintes aspectos a serem investigados: a) caracterização das tendências atuais 

referentes ao currículo, a formação do professor e o trabalho docente; b) 

caracterização dos modelos de formação inicial e continuada que têm sido 

disponibilizados ao professores dos diferentes níveis de ensino na rede estadual do 

Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina e seus impactos na prática 

docente; c) levantamento de aspectos históricos relativos à formação inicial e 

continuada de professores; d) investigação sobre as influências das atividades de 

formação continuada, na prática docente dos professores; e) identificação dos 

obstáculos evidenciados no cotidiano escolar nos diferentes níveis de ensino; f) 

caracterização dos saberes mobilizados e as práticas pedagógicas de docentes nos 

diferentes níveis de ensino; g) reconstrução das trajetórias da inicial e formação 
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continuada dos professores, buscando compreender as representações sociais e o 

modo de constituição dessas trajetórias; h) identificar a concepção teórico e pratica do 

professor no que se refere ao trabalho docente. Aos docentes consultados será 

apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), garantindo 

a adesão dos mesmos à pesquisa. 

Resultados esperados: 

Nossa pesquisa tem como foco analisar o Currículo, a Formação e o Trabalho Docente 

, pois esta pressupõe um permanente exercício de problematização no que se refere a 

práxis pedagógica. Para tanto, buscaremos desvendar um panorama sobre o que já 

existe a respeito de pesquisas e elaborações sobre Currículo, Formação e trabalho 

docente em nosso país, do ponto de vista dos autores que enriquecem a literatura da 

área, e também lançar um olhar atento para o interior do Colégio de Aplicação da 

Universidade Estadual de Londrina, para conhecer as representações de professores 

sobre suas práticas pedagógicas, podendo assim, conhecer de perto determinadas 

práticas que se revelem promissoras e estimuladoras de outras práticas docentes. 

Com isso, esperamos alcançar resultados do ponto de vista teórico, a partir de cuja 

análise todo o grupo de investigadoras sairá fortalecido em termos de conteúdo e de 

reflexões para a continuidade de seu trabalho docente e de outras investigações. 

Do ponto de vista empírico, esperamos poder contribuir, em primeiro lugar, para a 

reflexão dos participantes da pesquisa. Os resultados parciais e finais poderão ampliar 

essa contribuição, pelo compromisso dos pesquisadores de dar retorno à realidade 

investigada. 

Do ponto de vista da IES, pensamos poder contribuir para uma ampla reflexão sobre o 

Currículo, a Formação e o Trabalho docente, a partir das questões envolvendo tais 

aspectos 

que pudermos desvendar. Também acreditamos que nossa investigação, com seus 

desdobramentos, poderá mesmo vir a constituir-se numa linha de pesquisa do grupo 

ora instituído, ampliando as contribuições para as discussões da área da Didática, junto 

aos intelectuais no âmbito nacional, quando iniciarmos a divulgação dos resultados de 

nosso estudo. 
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Esta investigação, como já mencionado, poderá ter muitos desdobramentos e, entre 

eles, o envolvimento de alunos em processo de formação, tanto para a docência 

quanto para a iniciação científica. 

Local (is) de realização / Órgão(s) envolvido(s): 

O local de encontros para estudos e deliberações do grupo para a realização da 

pesquisa será no Departamento de Educação do CECA/UEL, em salas de 

permanência ou salas de reuniões, bem como, nas dependências do Colégio de 

Aplicação da UEL. A parte teórica da investigação será realizada nesses mesmos 

ambientes quando envolver consultas em sites de pesquisa online e também nas 

bibliotecas da UEL e/ou outras. 

Outra fonte de estudo são as informações advindas de professores que atuam na 

Educação Básica do Colégio de Aplicação da UEL. Nesse caso, os pesquisadores 

acessarão as informações em locais variados, dependendo da disposição dos 

professores a serem consultados, se desejam ser entrevistados em seu setor de 

trabalho ou em nosso Departamento – de Educação. 

Os órgãos envolvidos inicialmente são: Colégio de Aplicação da UEL, Departamento de 

Educação do CECA/UEL; o próprio CECA, com seu costumeiro apoio aos 

pesquisadores, em termos de cópias xérox ou outros itens; a PROPPG, em seu setor 

de pesquisa. 

  

  

Referências bibliográficas: 

BOGDAM, Robert C.; BIKLEN, S. K. Qualitative research for education. In: LÜDKE, 

Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São 

Paulo: EPU, 1986. 

CERTEAU, Michel de. A Invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis, Vozes, 

1994, [Tradução: Ephraim Ferreira Alves]. 

CERVO. A. L., BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 4.ed. São Paulo: Makron 

Books, 1996. 

CODO, Wanderley. Educação: Carinho e Trabalho. Petrópolis: Vozes, 2000. 

KOSIK, Karel (1976). Dialética do concreto. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 



222 
 

LAKATOS, E.M.,MARCONI, M. de A. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1987. 

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens 

qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. 

MOSCOVICI, S. Representações sociais: investigações em psicologia social. 

Petrópolis:Vozes, 2003. 

PALANGANA, Isilda Campaner. Individualidade: afirmação e negação na sociedade 

capitalista. São Paulo: Summus, 2002. 

TARDIF, M. T. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002. 

PIMENTA, Selma Garrido. A pesquisa em Didática – 1996 a 1999. In 

CANDAU, Vera Maria (org.). Didática, currículo e saberes escolares. Rio 

de Janeiro: DP&A, 2010. 

SANTOS, Adriana Regina de Jesus. Gênero e Docência: infantilização e feminização 

na representação dos discentes do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina. Tese (Doutorado em Educação e Currículo)–Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, São Paulo, 2009. 

VEIGA-NETO, Alfredo. Disciplinaridade X Interdisciplinaridade: uma tensão 

produtiva. 

Goiânia: Anais do VII Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino — ENDIPE, 

1994. 

 


