
O PARFOR, 
A FORMAÇÃO E A AÇÃO
DOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA
volume II





O Parfor, a 
formação e a 

ação dos 
professores da 

educação 
básica

Volume II



Profa. Dra. Berenice Quinzani Jordão

Prof. Dr. Ludoviko Carnasciali dos Santos

Andressa Tatielle Campos

Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza
Andressa Tatielle Campos

Midiograf Gráfica e Editora

Aline Maria Peixoto Lima - UFRB
Cleidson Paiva Gomes - IFTPA
Fatima Aparecida Silva - UFRB
Giovana Carmo Temple - UFRB
Italo Francisco Curcio - MACKENZIE
Janae Gonçalves - UFPA
José Paulino Filho - IESPK
Josenilda Maira Maués Da Silva - UFPA
Mauricio De Aquino - UENP
Nuria Pons - UFPR
Roseli Fischmann - METODISTA
Maria Sirlene Schlickmann - UNISUL

BC - UEL

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - CAPES

PARFOR/UEL
Rodovia Celso Garcia Cid, PR 447. KM 380. 
Londrina - PR.
CEP 86047970

Reitora:

Vice-Reitor

Editoração 

Capa

Impressão
Acabamento

Comissão Científica

Normalização

Apoio Financeiro

Realização

Pró-Reitora de Graduação
Profa. Dra. Sueli Édi Rufini

Coordenadora Geral
Profa. Dra. Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza

Agradecemos especialmente à Equipe da DEB/CAPES pela parceria em todas 
as ações do PARFOR/UEL.



O Parfor, a 
formação e a 

ação dos 
professores da 

educação 
básica

Volume II

Maria Irene Pellegrino de Oliveira Souza,
 Rosângela Ramsdorf Zanetti Frisselli 

(orgs.). 



É proibida a reprodução total ou parcial dessa obra, por qualquer meio e para 
qualquer fim, sem a autorização prévia dos autores. Obra protegida por Lei dos 
Direitos Autorais.

Os textos que constituem esta publicação são de inteira responsabilidade de 
seus autores.



Dedicamos este livro 
aos estudantes do PARFOR - 

Professoras e Professores 
da Educação Básica Pública

e aos Professores Formadores, 
pela dedicação e esforço, 

por trilharem juntos caminhos 
significativos para a Escola.





SUMÁRIO

FORMAÇÃO SUPERIOR EM SERVIÇO: TENSÕES, LIMITES E 
POTENCIALIDADES ........................................................................15

Iandra Fernandes Caldas
Helena Perpetua de Aguiar Ferreira

 IMAGENS ESPAÇO-TEMPORAIS EM CURRÍCULOS DE 
FORMAÇÃO DOCENTE NO PARFOR/ UFPA. ................................31

Josenilda Maués

INTERCONEXÃO DE SABERES NA FORMAÇÃO DOS PEDAGOGOS 
DO PARFOR DA UFT DE ARAGUAÍNA ...........................................47

Walace Rodrigues

IOT: UTILIZAÇÃO DO ARDUINO PARA O COMBATE AO 
DESPERDÍCIO ELÉTRICO NO IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS 
PATOS ..............................................................................................57

Gautama Silva Santos 
Abílio Soares Coelho
Antônio Marques Santos

LENÇÓIS-BA, UMA ABORDAGEM SOBRE AS TRILHAS 
GEOGRÁFICAS ...............................................................................69

Joceildes Sá Mello

LIBRAS COLOCADA EM CENA: O CURSO DE LETRAS-LIBRAS 
(PARFOR/UFPI) E A LOCALIDADE VÁRZEA QUEIMADA – 
DIÁLOGOS POSSÍVEIS...................................................................77

Maraisa Lopes
Hildegardes Alves Bandeira Bomfim

MACUNAÍMA E O TREM DE LUZES: O CURSO DE ARTES VISUAIS 
DO PARFOR UNEB .........................................................................99

Isa Maria Faria Trigo

MEMÓRIAS EM MIGALHAS: ESTÁGIO E EXPERIÊNCIA DE 
FORMAÇÃO .....................................................................................113

Renata Patrícia da Silva

 O APLICATIVO WHATSAPP COMO UMA ESTRATÉGIA DE 
INTERAÇÃO PEDAGÓGICA NA SALA DE AULA  ...........................125

Regina Lúcia Alves Costa  

O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA 
MACKENZIE PARA PROFESSORES EM EXERCÍCIO DOS 
SISTEMAS PÚBLICOS DE ENSINO ...............................................139

Mary Rosane Ceroni



O PARFOR NA UERGS: REFLEXÕES COMPARTILHADAS 
ENTRE COORDENADORES, PROFESSORES FORMADORES E 
PROFESSORES CURSISTAS .........................................................153

Helena Venites Sardagna 
Veronice Camargo da Silva 
Martha Hoppe

O PARFOR NA UFMT: UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DOS 
CURSOS ..........................................................................................169

Mirian Barreto Lellis 
Eduardo Ribeiro Mueller 

O PARFOR PEDAGOGIA DA UFPA: ENTRE CONQUISTAS E 
DESAFIOS NOS ULTIMOS ANOS ...................................................185

Maria Ludetana Araújo

O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE NO MARAJÓ: 
GESTÃO COMPARTILHADA NO COMPROMISSO COM A 
EDUCAÇÃO .....................................................................................197

Sônia Maria Pereira do Amaral 
Maria Ludetana Araújo 

O PROFESSOR DA REDE PÚBLICA E SUA CONTRIBUIÇÃO 
CULTURAL COMO ALUNO DE UM CURSO DO PARFOR .............211

Ítalo Francisco Curcio

OFÍCIO DE PROFESSOR: TÍTULOS E RÓTULOS OU A 
DESAFIADORA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE .........................227

Terezinha Azerêdo Rios

PARFOR: A REFLEXÃO TEORIA-PRÁTICA COMO PRINCÍPIO 
NORTEADOR DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA 
TURMA DE PEDAGOGIA DE ARIQUEMES-RO ..............................237

Elizane Assis Nunes 
Márcia Ângela Patrícia
Rosinete Vasconcelos Costa

PARFOR COMO UMA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSOR DE ARTES-TEATRO .................................................253

Adriana dos Reis Martins
Raquel Castilho Souza

PEDAGOGIA (S) NA PRÁTICA DOCENTE: SIGNIFICAÇÕES DE UMA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES IDEALIZADA POR UMA POLÍTICA 
PÚBLICA- PARFOR .........................................................................271

Jéssica da Silva de Oliveira



PEDAGOGIA COMO SEGUNDA LICENCIATURA NO CONTEXTO DO 
PARFOR/UFRPE: UMA FORMAÇÃO TRANSFORMADORA?  ......285

Lucicleide Bezerra da Silva 

Maria Joseane Santos Teixeira 
Veridiana Alves de Sousa Ferreira Costa

PROCESSOS CRIATIVOS, MATERIAIS E AÇÕES CULTURAIS NO 
ENSINO DA ARTE DO PARFOR, JUAZEIRO-BAHIA ......................301

Giovana Santos Dantas da Silva 

PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO: UMA EXPERIÊNCIA 
INTERDISCIPLINAR ENTRE LICENCIATURAS E BACHARELADO 
NA FURB ..........................................................................................319

Mauricio Capobianco Lopes 
Dalton Solano dos Reis 
Viviane Clotilde da Silva 
Janaina Poffo Possamai 

PROJETO FORMATIVO INTERDISCIPLINAR: A EXPERIÊNCIA DO 
PARFOR NO CONTEXTO DA UFPI  ...............................................335

Maria da Glória Duarte Ferro

REFLEXÕES ACERCA DE PRÁTICAS DOCENTES NO CURSO 
DE PEDAGOGIA PARFOR DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO: CONTRIBUIÇÕES DO 
ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA UMA CULTURA DO BEM 
VIVER ...............................................................................................349

Elisabeth Maria Foschiera
Sylvana Carpes Moraes

RELATANDO OS FATORES DE DEGRADAÇÃO DO RIACHO 
CACHOEIRA EM SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS .............363

Marane Rocha Sá Sousa 
Tassiane Nascimento Ribeiro Paz

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: O 
USO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE 
ENSINO ............................................................................................371

Maria Aparecida e Silva Pereira Sobreira
Maria Rosilene de Sena 
Rosélia Neres de Sena Marques
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO 
EDUCATIVO NA DISCIPLINA DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 
SIMPLES ..........................................................................................381

Patrícia Beneti de Oliveira 
Renata Peres Barbosa 



RITMOS DA AMAZÔNIA – CADERNO DE PARTITURAS E CD COM 
EXERCÍCIOS, ESTUDOS E CANÇÕES PARA GRUPOS DE VIOLÃO, 
FLAUTA DOCE E CANTO – RELATOS SOBRE O USO DENTRO E 
FORA DO PLANO DE FORMAÇÃO DOCENTE DO 
ESTADO PARÁ. ...............................................................................395

José Maria Bezerra 

SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSIBILIDADE - 
SEMEIA: ESPAÇO DE DEBATE E FORMAÇÃO DOCENTE ..........405

Mariléia Mendes Goulart 
Cléia Demétrio Pereira 
Nádia Maria Soares Sandrini 

TEREZA DE BENGUELA: A RAINHA QUILOMBOLA EM MATO 
GROSSO (1770-1771) .....................................................................423

Jhucyrllene Campos dos Santos Rodrigues
Sebastiana Clemente de Souza 
Elton Castro Rodrigues dos Santos 

TRABALHO COM JOGOS PEDAGÓGICOS EM SALA DE AULA: UMA 
EXPERIÊNCIA COMO PROFESSORA - ESTUDANTE NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - PARFOR/UEFS ......................437

Patrícia de Brito Pereira

UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO COM VISTAS À FORMAÇÃO 
DE ALUNAS-PROFESSORAS DO PARFOR: TECENDO 
CONSIDERAÇÕES  .........................................................................447

Cássia de Lourdes Lopes Batista
Maria José de Oliveira Russo
Silvia Perrone de Lima Freitas 

USO DE BRINQUEDOS POPULARES COMO AUXÍLIO AO ENSINO 
DE FÍSICA ........................................................................................461

Ana Maria Silva
 Eduardo Henrique Albuqueque Nascimento
Alessandra dos Anjos Silva Nascimento

WEBQUEST CRIANDO OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM 
ON-LINE NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ..............................471

Maryanne Silva Guimarães
João Carlos Lira da Silva Junior 
Francisco Edson Sousa de Oliveira 



13

APRESENTAÇÃO

O Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica - Parfor foi lançado em maio de 2009, por meio de 
Decreto nº 6.755/2009, com a finalidade de induzir e fomentar a 
oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para pro-
fessores em exercício na rede pública de educação básica que 
não possuíam a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional – LDB. 

Capitaneado pela CAPES, desenvolveu-se em regime de 
cooperação desta com as secretarias de educação dos estados, 
dos municípios e do Distrito Federal e as Instituições de Ensino 
Superior.

  Passados oito anos após sua criação, o Parfor conta 
com um número significativo de experiências que tem contribuí-
do para a discussão e o aperfeiçoamento da formação de pro-
fessores no Brasil. 

Visando o compartilhamento das experiências acumula-
das no programa, bem como refletir sobre a formação e a atua-
ção dos professores da educação básica, como agentes de 
transformação da sociedade, a Universidade Estadual de Lon-
drina (UEL), em parceria com a CAPES, realizou o III Encontro 
Nacional do Parfor, com a temática “A FORMAÇÃO E A AÇÃO 
DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA”, de onde se 
origina esta publicação.

 Naquele momento, estávamos comemorando os 7 anos 
do Parfor, ansiosos pelos desdobramentos desse Programa exi-
toso, vendo os belos frutos produzidos e orgulhosos de nossos 
professores estudantes e de nossos colegas, os professores for-
madores.

 Felizmente, a comemoração de data tão significativa 
gerou frutos que se concretizaram nesta publicação e quando 
olhamos para trás, no início da implementação do Programa, 
muitas situações nos vem à mente. 

Em meados de 2009 nos reuníamos para subsidiar a cria-
ção dos cursos do Parfor, o que foi sinônimo de muitas trocas de 
experiências, contribuindo, de modo significativo, para a elabo-
ração dos documentos e para tomadas de decisão. 

No começo houve um misto de entusiasmo e receio, por-
que ao mesmo tempo em que nos estimulava pensar na presen-
ça de professores da educação básica pública na Universidade, 
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era um enigma sobre como seriam as respostas destes às nos-
sas propostas. 

Por mais dificuldades que possam ter havido inicialmen-
te, o Programa produziu, surpreendeu positivamente e inúmeros 
cursos foram criados nesse nosso Brasil. 

Nossas expectativas foram se superando a cada momen-
to, pois rapidamente observamos o impacto nos professores 
estudantes, em especial, quando cursaram as disciplinas vol-
tadas para as áreas específicas dos cursos. Algo que se tornou 
comum foi ouvir as surpresas diante de possibilidades de ação 
e a expressão “nossa quantos enganos!” foi corrente entre os 
professores estudantes do Parfor. Claro, porque por mais boa 
vontade que se tenha a ausência de formação específica, inva-
riavelmente, leva a ações equivocadas.

De igual modo, professores da educação básica, presen-
tes na Universidade, trazendo para a sala de aula um retalho das 
escolas em que atuam, foi sinônimo de conquista para muitos. 
Essa presença se constituiu em desafios e também nos obrigou 
a pensar mais na formação de professores dos cursos extensi-
vos. Essa é uma das características do Parfor- levar à mudança, 
de tal modo que as coisas acontecem de ambos os lados: os 
professores estudantes procuram soluções para os problemas 
da sala de aula e os professores formadores se veem obrigados 
a refletir sobre a própria ação docente. 

A oportunidade dada aos professores estudantes é real-
mente única, pois cursar uma graduação em universidade públi-
ca e/ou comunitária, de qualidade, sem a necessidade de pas-
sar por um vestibular é rara. Alguns acreditam que os cursos do 
Parfor são vagos, mas enganam-se, pois, ao pensar que é fácil 
trabalhar com professores estudantes só aos sábados, consi-
derando o cansaço devido ao volume de trabalho da semana, 
esquecem que estas são pessoas valorosas que priorizam seus 
alunos e a própria ação docente.

A grande maioria vem ávida por aprender e por refletir 
sobre os problemas existentes em suas salas de aula. Aí está a 
riqueza do Parfor – oportunizar a reflexão tanto para os profes-
sores estudantes, como para os professores formadores. Este 
é o espaço para a construção de uma política permanente de 
formação de professores, que articula, de fato, a educação bási-
ca com a universidade, indicando como caminho fundamental a 
articulação teoria e prática, proposta pela LDB. 

A mudança de paradigmas obriga a melhorar a educa-
ção e, com isso, mudar a escola, principalmente, porque não há 
como agir em uma sem refletir na outra.
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  Os resultados positivos dessa formação podem ser ob-
servados na maneira como o professor, corresponsável nesse 
processo, produz sentido sobre sua ação docente no cotidiano 
escolar, a partir de seus valores e dos modos de situar-se no 
mundo, de seus anseios e angústias, de suas relações com os 
pares, com a escola, com as famílias de seus alunos. 

Sou professor há 11 anos e sempre ouvi 
dizer sobre “usar cotidiano do aluno para 
ensiná-lo e formá-lo para a prática”, con-
fesso que não compreendia com clareza o 
significado dessa frase, até entrar no PAR-
FOR. Foi lá que tive a maior e mais com-
pleta formação, melhorando como profes-
sor e cidadão. Vivenciei situações que me 
levaram a me preocupar muito mais com 
a aprendizagem e a avaliação do aluno, a 
formar o aluno em sala de aula e ter supor-
te teórico para o diálogo com os alunos. 
Lendo o que escrevo, penso que alguém 
possa duvidar do que relato, se isso acon-
tecer, somente lamento por essa pessoa 
não ter participado do meu curso. [...] o 
estágio não foi somente para a sala, mas, 
para toda a vida, reconstruí conceitos de 
matemática em estruturas algébricas, en-
contrei a educação matemática para nun-
ca mais me separar... (P.R.S., Informação 
verbal, 2014)

 O que se apresenta nesta publicação é resultado das 
ações de todos os envolvidos nesse tecido nacional, constituí-
do de sotaques e costumes distintos, mas, com um objetivo co-
mum: reformular caminhos, ações e, porque não dizer, Vidas!
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FORMAÇÃO SUPERIOR EM SERVIÇO: TENSÕES, 
LIMITES E POTENCIALIDADES

Iandra Fernandes Caldas1

Helena Perpetua de Aguiar Ferreira2

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a formação 
inicial docente acerca das tensões, desafios e potencialidades 
da formação superior de professores em serviço no Curso de 
Pedagogia/Parfor/CAMEAM/UERN. A viabilidade desta inves-
tigação deu-se por meio de uma abordagem qualitativa, uma 
pesquisa exploratória e, para a construção do corpus, foi apli-
cada uma entrevista aberta. Como aparato teórico, recorreu-se 
às teorias de García (1999), Imbernón (2009), Nóvoa (1997), 
entre outros. A análise das respostas dos colaboradores dei-
xa claro que os desafios enfrentados em uma formação inicial, 
quando se está em serviço, são muitos, entretanto, podem ser 
superados. As potencialidades intelectuais são aperfeiçoadas e 
refletem amplamente na academia e na educação básica dos 
municípios em que esses profissionais atuam.
Palavras-chave: Formação inicial no Parfor; Limites; Potencia-
lidades. 

Considerações iniciais

O Plano Nacional de Formação de Professores - Parfor 
(2009) é um programa de formação inicial e continuada, que 
oferta cursos de licenciatura para professores em exercício há 
pelo menos três anos na rede pública de educação básica. Des-
sa forma, estimula a formação inicial dos profissionais do magis-
tério para educação básica.

O processo de formação propõe estimular os saberes teó-
ricos e práticos. Estes oportunizam o desenvolvimento de bases 
que investigam sua própria atividade. A partir delas, são cons-

1 Professora do Departamento de Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte. Coordenadora do Curso de Pedagogia. Parfor/
CAMEAM/UERN. iandrafernandes@hotmail.com
2 Professora da Faculdade Educação da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte. Coordenadora Institucional Parfor/UERN - 
helenaaguiar@gmail.com
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truídos seus saberes no processo constante de ensino-aprendi-
zagem. Práticas dessa natureza fortalecem a formação e atua-
ção enquanto sujeito, em busca de novos caminhos para seu 
trabalho, com um olhar para o futuro e não apenas para ações 
negativas do passado. O progresso da formação e da evolução 
profissional do professor consiste, em parte, em estabelecer ca-
minhos para a discussão das conquistas pedagógicas profissio-
nais e sociais, como também estabelecer a discussão entre o 
próprio grupo conhecedor da dinâmica pedagógica. 

Para que haja um progresso no trabalho do professorado 
e uma preparação pedagógica para a aprendizagem do alunado, 
é preciso discutir todas as questões envoltas à formação e atua-
ção particular e coletiva dos docentes em suas ações de pensar 
e repensar a prática. Diante do exposto, faz-se pertinente relacio-
nar esses conceitos a uma questão que nos inquieta e propicia 
discussões acerca da realidade em pauta: Como se configuram 
as tensões, desafios e potencialidades da formação superior 
em serviço no curso de Pedagogia/Parfor/CAMEAM/UERN?

A presente pesquisa foi realizada com alunos graduandos 
do curso de Pedagogia/Parfor/CAMEAM/UERN, ingressantes 
no semestre 2012.2. Utilizamos para a realização desta pesqui-
sa uma abordagem qualitativa, procedimentos de revisão biblio-
gráfica e a investigação exploratória. Após a constituição do cor-
pus, partimos para a análise dos dados coletados, observando 
a relação entre os teóricos e documentos pesquisados: Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,1996), Nascimento 
(2012), entre outros, para melhor compreender a formação su-
perior de professores em serviço.

Este trabalho é relevante pela atenção que dá à formação 
que envolve a prática educativa como fazer social e que precisa 
estar intimamente ligada às questões dos diversos níveis e mo-
dalidades de ensino. Salientamos a necessidade de que a uni-
versidade estabeleça também com os sistemas de instrução e 
com a educação básica uma ligação essencial de parceria edu-
cativa no âmbito interinstitucional para os alunos graduandos.

Formação inicial e o Plano Nacional de Formação de Profes-
sores para Educação Básica – Parfor

O Parfor, na modalidade presencial, é um programa emer-
gencial instituído para atender o disposto no artigo 11, inciso III 
do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e implantado em 
regime de colaboração entre a Comissão de Aperfeiçoamento 
de Pessoal do Nível Superior Capes. Os estados, municípios, 
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o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior – IES 
propõem promover a oferta de educação superior para professo-
res em exercício na rede pública de educação básica. O objetivo 
é que esses profissionais possam obter a formação exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRA-
SIL,1996), o que vem contribuir para um progresso da qualidade 
da educação básica no país.

O Programa oferece cursos de primeira licenciatura, se-
gunda licenciatura e formação pedagógica. É importante ressal-
tar que nosso foco é a primeira licenciatura, modalidade que de-
fine uma formação inicial. Esse tipo de formação leva em conta 
o meio social e as reais necessidades do público para, só então, 
planejar estratégias formativas e interventivas para incumbir 
aqueles que mediarão competências e habilidades. Essa práti-
ca amplia contextos de aprendizagens, facilitando o desenvolvi-
mento das pessoas para a própria formação, bem como propicia 
o conhecimento a outros indivíduos. Dessa forma:

A formação de professores é a área de 
conhecimento, investigação e de propos-
tas teóricas e práticas que, no âmbito da 
didática e da organização escolar, estuda 
os processos através dos quais os profes-
sores em formação ou em exercício [...] 
melhoram seus conhecimentos, compe-
tências e disposições, o que lhes permite 
intervir profissionalmente no desenvol-
vimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a quali-
dade da educação que os alunos recebem 
(GARCÍA, 1999, p. 26).

Há uma transformação do saber em saber fazer. O edu-
cador tem a função de facilitador no processo do conhecimento. 
Aluno e professor são fundamentais para a formação da compe-
tência humana. A formação docente, por sua vez, não é apenas 
aprender mais, é também inovar, mudar e acrescentar à realidade 
contextual. Sabemos que a capacidade profissional do professor 
não se finda na formação técnica e disciplinar, mas deve atingir 
o campo prático e as concepções pelas quais se estabelece a 
ação docente frente a uma realidade social, posta e necessi-
tada de intervenções pontuais, profissionais e transformadoras.

O Parfor possui uma dinâmica de implementação, na qual 
os municípios interessados em participar, devem motivar seus 
professores a realizar um cadastro e pré-inscrição na Plataforma 
Freire. Logo após, deverão ter a sua pré-inscrição validada pela 
Secretaria de Educação, ou órgão equivalente a que estiverem 
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vinculados, para que possam obter a formação exigida pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e que con-
tribuam para a melhoria da qualidade da educação básica no 
país, elaborando um vigente perfil de trabalhador que se quer 
flexível, capacitado e sociável para lidar com as transformações 
expostas pelo cenário fértil mundial, preparando o profissional 
para demandas socioculturais e intelectuais.

O incentivo à formação de professores não surge a partir 
do Parfor, mas sim de documentos importantes como a LDB nº 
9394/96, em cujo parágrafo 4º do artigo 87 diz que todos os pro-
fessores devem ser habilitados em nível superior ou formados 
por treinamentos em serviço. Assim, as políticas capitalistas que 
orientam as reformas no país trouxeram mudanças no espaço 
de trabalho e na formação de profissionais para educação. 

Para alcançar a legítima formação profissional do profes-
sor, será fundamental partir das necessidades reais e da estru-
tura escolar em análise para que se contemple a participação 
das pessoas envolvidas nessa construção do conhecimento. 
Parte-se do pressuposto de que o professor irá relacionar seu 
processo de formação à construção de ações pedagógicas, já 
que nos dias atuais o ensino transformou-se em um trabalho 
essencial e indispensavelmente coletivo. Para que haja um pro-
gresso no trabalho do professorado e uma preparação das ins-
tituições educativas na aprendizagem dos alunos, é preciso dis-
cutir todas essas questões relativas à formação e atuação dos 
docentes em suas ações de pensar e repensar a prática. 

A docência como profissão não consiste em apenas trans-
mitir conhecimentos, mas, sim, valorizar a importância do sujei-
to; colabora com a formação do professor na mudança e para 
além dela, com reflexão e formação em um caminho de auto-
nomia profissional compartilhada. É nesse espaço que emerge 
o Plano Nacional de Formação de Professores para Educação 
Básica – Parfor, pauta para a próxima seção.

Curso de Pedagogia Parfor/CAMEAM/UERN: tensões e limi-
tes

O lócus da pesquisa é a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), mais precisamente, no Campus Avan-
çado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” (CAMEAM), onde 
o Curso de Pedagogia é ofertado através do Plano Nacional de 
Formação de Professores/Parfor. Esse programa tem um cará-
ter emergencial que visa atender o disposto no artigo 11, inciso 
III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, do Plano Na-
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cional de Educação – PNE, oferecendo cursos de licenciatura 
para professores que estejam em exercício há pelo menos três 
anos na rede pública de educação básica.

A investigação teve como sujeitos alunos graduandos 
do curso de Pedagogia Parfor/CAMEAM/UERN, ingressos em 
2012.2. Para caracterizar o lócus, houve a participação de duas 
turmas, a turma A e a turma B de pedagogia do Parfor. Elas 
iniciaram com 84 alunos matriculados, atualmente contam com 
58 no total, na Turma A 28 cursistas e, na Turma B, 29. Desse 
universo de 58 alunos, selecionamos uma amostra de 20%.

Trilhar pelas veredas da educação não está relacionado 
apenas a dar aulas. É preciso refletir sobre “o que” planejamos, 
“para quem” planejamos, “como” desenvolvemos as aulas e ava-
liamos o processo ensino aprendizagem. Nesse sentido, procu-
ramos compreender “quem” são os nossos alunos, que limites 
e potencialidades eles enfrentam na busca pelo conhecimento. 
Para tal desiderato, passaremos a analisar a entrevista aberta 
que aplicamos com os alunos das já referidas turmas. Para rea-
lizar a entrevista, a turma A usou o pseudônimo de cidades e 
países: Tubiacanga, Japão, Petrolina, Conto de Lage e Natal; a 
turma B usou o pseudônimo de flores: Magnólia, Rosa, Margari-
da, Violeta, e Copo de Leite. 

No decorrer das respostas, foram apontadas várias dificul-
dades enfrentadas ao longo do curso, mas foi demonstrado tam-
bém o quão válido e significativo são o esforço para a obtenção 
da formação inicial, tanto para a vida pessoal como profissional. 
Segundo García (1999), os professores, também como pessoas 
adultas, evoluem ao longo da sua vida. Esta evolução não só é 
fisiológica, mas é fundamentalmente cognitiva, pessoal e moral. 

A entrevista é composta por treze questões, sendo cin-
co de identificação pessoal do aluno e oito sobre a realidade 
na qual ele está inserido no processo de aperfeiçoamento do-
cente. A entrevista é assim composta: 1- Pseudônimo; 2- Sexo; 
3- Idade; 4- Naturalidade; 5- Residência; 6- Quais os desafios 
enfrentados durante o curso de Pedagogia – Parfor? 7- Quais as 
perspectivas após o término do curso de Pedagogia – Parfor? 8- 
Você, enquanto aluno do Parfor, se considera aluno da UERN? 
Por quê? 9- Para você fazer o curso de Pedagogia do Parfor 
existe algum tipo de apoio do município com relação ao seu des-
locamento? 10- Existe a compreensão por parte da Secretaria 
de Educação e da Escola em relação ao afastamento nos dias 
de aula? 11- A Secretaria e Coordenação do Parfor atuam de 
forma satisfatória? Quais os pontos positivos e os que precisam 
ser melhorados? 12- Vocês participam de pesquisa, extensão, 
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eventos ou cursos de formação continuada? 13- Fazem parte 
de alguma interação com a informática, possuindo apropriação 
com o meio tecnológico? Justifique a relevância dela para sua 
vida profissional.

Inicialmente, discorreremos sobre as cinco primeiras 
questões para contextualizarmos qual o perfil representado, 
concomitante às questões seis, nove, dez e onze. Na próxima 
seção, daremos ênfase às demais questões. Pela ordem, ape-
nas por uma questão de organização, sempre que discorrermos 
acerca de uma das questões, faremos menção ao seu conteúdo 
e identificaremos as respostas pela similaridade entre elas. Não 
ficaremos repetindo as perguntas na íntegra, mas nos reporta-
remos às ideias que elas pretendem obter como resposta para 
fluidez da discussão pretendida. 

Começaremos pelas respostas das primeiras questões: 
Pseudônimo; Sexo; Idade; Naturalidade; Residência e Quais os 
desafios enfrentados durante o curso de Pedagogia – Parfor? 
Na turma A temos: Petrolina, do sexo feminino, de 29 anos, na-
tural de Apodi e residente em Tabuleiro Grande-RN, sua maior 
dificuldade para frequentar as aulas é o transporte. Para Natal, 
de 27 anos, do sexo feminino, natural de Brasília e residente na 
mesma cidade da entrevistada anterior, o que dificulta a vinda 
para as aulas é a falta de tempo, já que trabalha dois horários. 
Ainda da mesma cidade das colaboradoras anteriores existe Tu-
biacanga, do sexo feminino, de 43 anos, natural de Apodi - RN 
que, diferentemente, afirma ter dificuldades de ordem pessoal e 
financeira para fazer o curso de Pedagogia. Canto de Lage, do 
sexo feminino, de 39 anos, natural e residente em Pereiro-CE 
concorda com Petrolina e, ao mesmo tempo, com Natal, o que 
também é o problema de Japão, do sexo feminino, de 28 anos, 
natural e residente no Encanto-RN.

Ainda sobre o mesmo assunto, na turma B, constataram-
-se iguais problemas, além de outros em acréscimo. Todas as 
colaboradoras são do sexo feminino e também alegaram a falta 
de tempo e problemas com o transporte para voltarem a estudar. 
Violeta, de 41 anos, natural e residente de Rodolfo Fernandes-
-RN e Copo de Leite, de 34 anos, da mesma cidade, dizem não 
terem uma pessoa certa para cuidar dos filhos quando vão es-
tudar, o que as deixam muito preocupadas ao saírem de casa. 
Já Magnólia, de 43 anos, natural e residente de Água Nova-RN 
acrescenta que a sua maior dificuldade está no tempo que pas-
sou sem estudar (dezesseis anos). A falta de tempo foi o fator 
preponderante relatado por Rosa, de 36 anos e Margarida, de 
28, ambas de Francisco Dantas-RN.
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Percebemos nas respostas obtidas pelas alunas Parfor, 
por meio da entrevista, diversos obstáculos para frequentar o 
curso de Pedagogia. Ressaltaram que o tempo torna-se insufi-
ciente para um melhor desempenho nos estudos, por estarem 
trabalhando e estudando. Ademais, não contam com total apoio 
dos municípios para estudarem, nem dos familiares para cuidar 
de seus filhos, além das dificuldades em acompanhar o ritmo 
acadêmico por estarem afastadas dos estudos há muitos anos 
(fatos constatados nas respostas). 

Ao responderem as seis primeiras questões, os sujeitos 
da pesquisa adentraram nas seguintes questões: Para você fa-
zer o curso de Pedagogia do Parfor existe algum tipo de apoio 
do município com relação ao seu deslocamento? Existe uma 
compreensão por parte da Secretaria de Educação e da Escola, 
em relação ao afastamento nos dias de aula? 

Os desafios são vários, um deles é o trans-
porte para ir para a aula, as prefeituras não 
querem colaborar. Outro ponto é o tempo 
muito curto para as aulas, só no final de 
semana, e o maior deles é dar continui-
dade aos estudos depois de muito tempo 
parada (MARGARIDA, 2016).

Deslocamento. Carga horária puxada, pois 
trabalho 8h por dia de segunda a quinta e 
sexta- feira pela manhã de 7 às 11h. Fal-
ta tempo para as leituras e realização de 
trabalhos, principalmente os que são em 
grupo (CANTO DE LAGE, 2016).

Os desafios sempre existem, pois, sou mãe 
e o meu maior desafio é onde meu filho de 
apenas um aninho vai ficar. Mas até hoje 
tá dando certo (COPO DE LEITE, 2016).

Podemos perceber que são vários os desafios enfrenta-
dos pelos alunos do curso de pedagogia Parfor. Como afirma 
Imbernón (2009), esses percalços são motivo de uma cultura 
profissional que culpa o professorado e não oferece resistência 
para conseguir uma melhor formação e um maior desenvolvi-
mento profissional.

Com relação ao transporte disponibilizado pelos muni-
cípios, há controvérsias. Nas respostas da turma A, Petrolina 
afirma que quando começou a cursar não existia, mas agora 
contam com o transporte. Campo de Lage diz não receber ne-
nhuma ajuda do seu município, Pereiro-CE, mas recebe de um 
município vizinho, do qual não declara o nome. As demais dis-
seram ser assistidas pelo transporte escolar. Já com relação ao 
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afastamento para cursar o Parfor nos dias em que o docente 
tem aula, Petrolina e Tubiacanga disseram que sim, conseguem 
a liberação; Natal não é mais docente e, portanto, diz não se 
enquadrar nesta pergunta; Campo de Lage diz conseguir libera-
ção apenas algumas vezes, em certos momentos precisa pagar 
substituto; e Japão completa que a secretaria não libera, tem 
que trabalhar no contra turno.

Na turma B, Violeta e Copo de Leite afirmam ter transpor-
te. Entretanto, Margarida consegue vir no transporte municipal, 
mas enfrenta a sua irregularidade. Magnólia diz não contar com 
o transporte municipal e Rosa trafega, na maioria das vezes, no 
seu próprio transporte. Com relação à liberação pelas secreta-
rias municipais em dias de aula na universidade, apenas Mag-
nólia disse ter tido muitas dificuldades, inclusive no estágio. As 
demais expressaram perspectivas positivas sobre a relação das 
secretarias com a UERN. 

Houve respostas como: 
São bem compreensivos (VIOLETA, 2016).

Montam cronograma específico de aulas 
para não prejudicar o Parfor. (COPO DE 
LEITE, 2016)

Negociam trabalhar no turno inverso às 
aulas. (MAGNÓLIA, 2016)
Incentiva e participa de todos os eventos 
da UERN (ROSA, 2016)

Percebemos claramente que mesmo com vários 
obstáculos, os trabalhadores em formação pedagógica estão 
resinificando sua prática docente ao continuarem os estudos. 
Hoje, já sentem a necessidade de estar em constante construção 
de conhecimentos e ações de ensino-aprendizagem. Sendo 
assim, vale salientar que além das práticas pedagógicas, a 
formação para o trabalho aprimora os sujeitos, deixando-os 
inteirados dos novos modelos e perspectivas educacionais. 
Dessa forma, Imbernón (2006) aponta que o desenvolvimento 
profissional vai além da prática e da formação, envolve também 
certo desenvolvimento pessoal.

Porém, é preciso que as Secretarias Municipais de 
Educação manifestem apoio favorável à formação docente, 
especialmente a esses alunos do Parfor que trabalham e 
estudam ao mesmo tempo. Os municípios devem ter ciência de 
que esse profissional busca aprimorar os conhecimentos, para 
um dia retornar e retribuir o apoio do município a partir de uma 
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nova postura, repleta de conhecimentos atualizados e uma visão 
expandida da realidade. 

É plausível, em acréscimo, compreender as lutas e 
conquistas de cada estudante-professor que vence o desânimo, 
as marcas da idade e a discriminação sofrida por parte de alguns 
colegas nessa busca. Para Imbernón (2006), a formação deve 
se estender ao terreno das capacidades, habilidades e atitudes 
e questionar permanentemente os valores e a concepções 
de cada professor e professora, como de toda a equipe. Com 
isso, as perspectivas se abrem e o horizonte que antes parecia 
impossível divisar, torna-se visível, repleto de esperanças por 
meio das potencialidades do processo de formação.

No que concerne à atuação da coordenação e secretariado 
do Parfor, fizemos as seguintes perguntas: A Secretaria e 
Coordenação do Parfor atuam de forma satisfatória? Quais os 
pontos positivos e os que precisam ser melhorados? Vocês 
participam de pesquisa, extensão, eventos ou cursos de 
formação continuada?

Essas questões têm como objetivo conhecer a postura dos 
que estão à frente do curso, uma postura que, de acordo com 
os respondentes selecionados, corresponde às expectativas 
dos estudantes. De forma unânime, tanto na turma A quanto na 
B, foram mencionados a parceria, a comunicação, o cuidado, a 
disponibilidade e o zelo com o curso e seus integrantes. É o que 
constatamos abaixo:

A coordenadora está sempre disposta 
a dialogar e repassar informações, nos 
orientando quando necessário. A secreta-
ria é muito eficiente em todos os sentidos 
da palavra, cumpre com suas funções de 
forma exemplar, como se fosse uma mãe 
que sempre cuida de todos de forma res-
ponsável para que ninguém se prejudique. 
(CANTO DE LAGE, 2016)

A secretaria do Parfor atua de forma sa-
tisfatória, durante os quatros anos de aula 
esteve a nossa disposição para o que pre-
cisássemos. (JAPÃO, 2016) 

Durante o curso, a coordenação junto 
com alguns professores organizaram dois 
eventos locais para que pudéssemos parti-
cipar. (COPO DE LEITE, 2016).

Particularmente tenho observado apenas 
pontos positivos, pois vejo um grande em-
penho das organizadoras em repassar to-
das as informações necessárias e buscar 
qualquer tipo de apoio que venha colabo-
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rar com a gente. (MAGNÓLIA, 2016)

Não vejo nenhum ponto negativo, pois tan-
to a secretaria como a coordenadoria são 
bastante atuantes. (VIOLETA, 2016)

A coordenação e secretaria vêm atuando de forma res-
ponsável e positiva, mediando as dificuldades encontradas. En-
tretanto, o desafio vai além de uma estrutura curricular e coor-
denativa bem articulada, a realidade precisa corresponder às 
expectativas de um público que: dispõe de pouco tempo para os 
estudos; nem sempre pode contar com uma estrutura de trans-
porte; alguns com idade avançada; outros com filhos pequenos 
que dependem da assistência de alguém confiável. Por isso, 
percebemos de acordo com Imbernón (2009) que a identidade 
profissional é dinâmica, não uniforme e se realiza na relação 
entre o contexto no qual o trabalho e a vida se realizam. Desafio 
sim é unificar tudo isso a favor do bem pessoal e social do pro-
fissional que está estudando para voltar às origens e transformar 
suas comunidades com uma prática mais sólida e consciente. 

As perspectivas e potencialidades do processo de forma-
ção docente 

Nesta seção, discutiremos as expectativas dos docentes 
que vivem a prática formativa do Parfor. De acordo com Imber-
nón (2006), a melhoria da formação e do desenvolvimento profis-
sional do professor reside, em parte, no estabelecimento de ca-
minhos para conquistas de melhoria pedagógica, profissionais e 
sociais. Nessa perspectiva, veremos quais os planos para o pós 
curso, o sentimento de pertença em relação à universidade, a 
atuação na pesquisa e na extensão e a relação com a tecnologia.

Perguntados sobre as perspectivas futuras ao término do 
curso, a turma A parece ter entendido o propósito do Parfor. 
Petrolina diz que vai colocar em prática tudo que aprendeu no 
curso; Tubiacanga pretende ampliar os horizontes profissionais; 
Japão deseja melhorar a atuação na área em que já está há oito 
anos – um mestrado e passar em um concurso público. Natal 
quer fazer especialização e mestrado; e Canto de Lage preten-
de chegar a um doutorado. Não diferente, na turma B, Violeta 
deseja se efetivar em concurso público; Rosa, Copo de Leite e 
Margarida pleiteiam fazer especialização e passar também em 
concurso público; e Magnólia pretende ter um emprego digno e 
prosseguir nos estudos. Algumas das respostas contemplam o 
que constatamos acima:
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Melhorar ainda mais minha prática peda-
gógica de forma a contribuir positivamente 
na construção de cidadãos críticos e refle-
xivos. Cursar especialização, mestrado, 
e porque não doutorado? (CANTO DE 
LAGE, 2016).

As perspectivas são me tornar um profis-
sional melhor, qualificado para a área em 
que já atuo há oito anos e trilhar novos 
horizontes, como um possível mestrado e 
concursos. (JAPÃO, 2016).

Batalhar por uma especialização e me pre-
parar para concurso. (COPO DE LEITE, 
2016).

Após o término do curso, espero e almejo 
passar em um concurso público na minha 
área e com as experiências vividas aqui 
melhorar a minha prática docente. (ROSA, 
2016).

Imbernón (2009) deixa claro que o desenvolvimento pro-
fissional é um conjunto de fatores que possibilitam o professora-
do avançar na identidade, melhorando a formação e a autono-
mia, contribuindo para uma evolução profissional. Percebemos 
que quase todas as alunas pretendem continuar estudando, o 
que mostra o despertar pela busca de conhecimentos. Houve 
também quem pensasse na formação profissional, fator positivo 
para o curso, já que objetiva formar profissionais qualificados 
que levem as teorias estudadas para as práticas do cotidiano. 
Melhor dizendo, o que as alunas responderam é um retrato da 
prática docente que tem como objetivo uma aprendizagem sig-
nificativa de conhecimento e o desenvolvimento da capacidade 
de refletir sobre o fazer pedagógico.

No tocante ao sentimento de pertença em relação à uni-
versidade, todas as alunas das duas turmas consideram-se dis-
centes dessa instituição. Segundo suas respostas, a única dife-
rença em relação à graduação regular é a forma de entrada, os 
alunos parfornianos são selecionados por meio da Plataforma 
Freire e não do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. O 
programa têm características próprias, com horários diferencia-
dos; entretanto, o quadro de professores é o mesmo do curso 
regular e o nível de ensino e de oportunidades também. A aluna 
Tubiacanga, da turma A, por exemplo, tem consciência de que 
está fazendo parte da história dessa instituição; assim como a 
aluna Magnólia, da turma B, que se diz conhecedora da luta que 
a UERN trava por cada um dos estudantes do Parfor. 
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Sou aluna parfoniana e com muito orgu-
lho, da UERN. É aqui que estudo, que re-
cebo orientações dos professores e todos 
são professores dos cursos regulares da 
UERN. (CANTO DE LAGE, 2016)

Sei que o curso é qualificado como o da 
graduação, uma vez que os professores 
são os mesmos. (JAPÃO, 2016)

As disciplinas que são estudadas no Parfor 
em tempo menor são as mesmas que os 
alunos da graduação estudam e, os pro-
fessores, boa parte é da UERN. (NATAL, 
2016)

O Parfor é um programa que é desenvol-
vido na UERN, então sou aluna da UERN. 
(COPO DE LEITE, 2016)

Sentindo-se pertencentes à universidade e desejosos de 
estarem na pós-graduação, esses alunos parfornianos deveriam 
participar mais de pesquisa, extensão, eventos como minicur-
sos, palestras e/ou formações continuadas. Pois, de acordo com 
Imbernón (2006), a formação deve oferecer ao professor a pos-
sibilidade de discutir, refletir e propor conhecimentos no âmbito 
da moral e da ética. Assim, a formação deve estar focada na 
melhoria da qualidade de ensino via melhoria e aprimoramen-
to profissional. Da turma A, Petrolina, Tubiacanga e Natal não 
participam de nenhuma formação complementar supracitada. 
Japão disse ter participado de eventos e de apresentações de 
trabalhos, oferecidos pelo Curso de Pedagogia Parfor e outros, 
enquanto que Canto de Lage menciona participar do Programa 
de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). Na turma B, apenas 
Violeta afirmou não participar de nenhuma atividade extracurri-
cular. Rosa, Copo de Leite, Margarida e Magnólia disseram que 
sempre que podem participam de um ou outro evento, na UERN 
ou nos municípios em que trabalham. 

Não participei de projetos de pesquisas, 
mas de muitos eventos sim, inclusive de 
apresentações de trabalho. (JAPÃO, 2016)

Participo na UERN e no meu município. 
(MARGARIDA, 2016)
Participo de formação continuada PAIC. 
(CANTO DE LAGE, 2016)

No momento, estou participando somen-
te do curso de pedagogia Parfor. (ROSA, 
2016). 
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As informações acima são preocupantes. O lado positivo 
apresentado é o de que pelo menos os alunos conhecem e sa-
bem da importância das atividades fora do currículo. Contudo, 
precisam participar mais e se sentirem pesquisadores no univer-
so que ocupam. Afinal, os alunos/professores necessitam não 
apenas dar aula, mas mostrar que podem, por meio de experiên-
cias, fazer descobertas, provar suposições e contribuir efetiva-
mente para os avanços tecnológicos da educação. 

Com relação ao conhecimento e uso de tecnologias, per-
guntamos sobre a interação deles com a informática. Dos entre-
vistados da turma A, Tubiacanga diz ter acesso à informática. 
Para Canto de Lage, a internet é necessária para a vida pessoal 
e profissional e facilita a ludicidade nas aulas. Para Japão, a 
tecnologia ajuda nos trabalhos de casa e nos da universidade. 
Petrolina não usa os meios tecnológicos da informática, mas re-
conhece que precisa muito. Natal não respondeu. A constatação 
dessas informações na turma B é a de que Margarida, semelhan-
te à Petrolina, também não usa meios da internet. Já Copo de 
leite, não só usa como entende sua eficácia para planejamento 
de aulas mais dinâmicas e participativas em que os alunos inte-
ragem melhor. Violeta, declarando-se coordenadora de uma es-
cola, lembra que o uso da internet também serve de auxílio para 
a condução de suas práticas frente aos professores. Rosa co-
munga em essência com Violeta; e Magnólia com Copo de Leite. 

Considero importante o uso do meio tec-
nológico principalmente para os trabalhos 
acadêmicos, como também faz uma gran-
de diferença na nossa vida por facilitar to-
dos os processos de interação entre pro-
fessores e alunos. (MAGNÓLIA, 2016)

A informática tem contribuído bastante no 
processo de aprendizagem e na minha 
prática docente. (ROSA, 2016)

O meio tecnológico nos auxilia na realiza-
ção dos trabalhos, tanto no trabalho como 
na universidade. (JAPÃO, 2016)

Considero a informática importante princi-
palmente para os trabalhos acadêmicos, 
como também faz uma grande diferença 
na nossa vida por facilitar todos os proces-
sos de interação entre professor e aluno. 
(MAGNÓLIA, 2016).

Compreendemos que os alunos parfornianos precisam 
desenvolver o conhecimento da informática, para que possam 
integrar-se de forma mais efetiva ao contexto da universidade e 
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de suas próprias salas de aula. Enquanto profissionais, não há 
como fugir dos avanços tecnológicos que se inserem paulatina-
mente no contexto educativo.

Considerações finais

A formação superior de professores em serviço enfrenta 
tensões, desafios e potencialidades. O que constatamos no pre-
sente trabalho foi uma tentativa investigativa de enxergar como 
esse profissional se desdobra para dar conta de uma vida pes-
soal, profissional e social frente às exigências do mercado de 
trabalho, das interfaces tecnológicas e das mudanças por que 
está passando constantemente o processo de ensinoa-prendi-
zagem. Desde já pudemos perceber que não é tão fácil dar con-
ta das demandas pessoais – família, comunidade, das deman-
das de trabalho, e conciliar facilmente com um curso superior.

Unindo as pontas – começo e fim desta investigação, vol-
tamos ao que disse García (1999) sobre as metas e finalidades 
que a formação do professor exige. Muito além das outras prá-
ticas que já executamos no dia a dia, cursar o nível superior en-
globa as dimensões de conhecimentos, habilidades e atitudes. 
É necessário enfrentar e ir vencendo as dificuldades que surgem 
todos os dias. “Ousar” será a palavra de honra desses profissio-
nais, sobretudo para aqueles mais desacreditados pelos cole-
gas, pela idade, pelo tempo de sala de aula, e até mesmo pelos 
gestores municipais. 

Pensemos, além disso, que a formação inicial não é mais 
apenas uma maneira de aumento salarial, mas uma necessi-
dade emergente das realidades que enfrentamos, enquanto 
docentes em sala de aula. Para tal, contamos com as políticas 
de expansão do ensino superior de formação de professores no 
Brasil, as quais oportunizam a formação do professorado que se 
encontra em serviço. O Parfor, nesse sentido, é um agente mul-
tiplicador de profissionais capacitados para enfrentar o que se 
impõe como novidade na educação. O programa leva à reflexão 
de conteúdos da grade curricular de pedagogia, necessária ao 
docente, mas, sobretudo, ao exercício de formador de opiniões, 
de educador consciente e de multiplicador de sonhos.

Os percalços são muitos, o tempo, a família, o trabalho, a 
questão da falta de transporte, que deveria ser oferecido pelos 
secretários municipais. Entretanto, o fato mais interessante para 
relatarmos é o esforço com que cada um conduz seus interes-
ses. Após vencerem uma série de barreiras, conseguem chegar 
com dignidade ao seu local de estudo. Na UERN, sentem-se 
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pertencentes ao universo acadêmico, pois sabem que também 
fazem parte da história dessa instituição de ensino superior. 
Em suma, é nítida a contribuição formativa, prática e intelectual 
oportunizada pelo Parfor, apesar, é claro, de suas limitações. 
Sabemos que, muito ainda precisa ser estudado sobre o progra-
ma e sua realidade. Não podemos refletir apenas sobre os dis-
sabores ou êxitos, mas procurar entender os reais motivos que 
levaram à desistência da formação inicial ou mesmo entender os 
motivos que fazem um gestor municipal não apoiar a formação 
intelectual do seu quadro de funcionários, se só quem ganha é o 
município com o melhoramento dos índices de qualidade.
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 IMAGENS ESPAÇO-TEMPORAIS EM 
CURRÍCULOS DE FORMAÇÃO DOCENTE NO 

PARFOR/ UFPA.
Josenilda Maués1

Resumo
O trabalho investe nas reconfigurações promovidas em imagens 
curriculares espaço - temporais experimentadas quando da pro-
posição e desenvolvimento de projetos pedagógicos diferencia-
dos para a oferta presencial de licenciaturas a professores da 
Educação Básica do Estado do Pará, por meio do Plano Nacio-
nal de Formação de Professores da Educação Básica / Parfor, 
em 60 polos coordenados pela Universidade Federal do Pará. 
Do ponto de vista metodológico o trabalho se inscreve no que 
se denomina noologia do currículo e, do ponto de vista teórico, 
aciona o par atual-virtual, em sua acepção deleuziana, lidando 
com uma acepção de tempo não sequencial, não cíclico, mas 
vertiginoso e com a ideia de que é necessário buscar os con-
tornos e virtualidades de cada um, transitando entre o atual e 
o virtual. Os resultados indicam que as reconfigurações promo-
vidas nos projetos pedagógicos de 21 licenciaturas possibilita 
experimentar do ponto de vista curricular, um tipo de prática 
que se afasta, em termos temporais de sequencialidades linea-
res na tríade presente/passado/ futuro, passando a lidar com a 
acepção de um tempo múltiplo que assume a coexistência de 
diferentes planos desordenados que se desdobram em atualida-
des e virtualidades. Em termos espaciais possibilita, também, o 
encontro com imagens de pensamento que extrapolam a ideia 
de um plano interno ou externo à experiência curricular, para 
além do que se denomina intra ou extracurricular. As conclu-
sões apontam para o fato de que a execução desses projetos 
atrita centralmente coordenadas centrais na definição curricular, 
aquelas de ordem espaçotemporal procedendo a um movimento 
de desterritorialização e produção de territórios outros, partici-
pando da criação de uma espécie de entre-lugar nos currículos 
de formação docente em execução no Parfor/ UFPA.
Palavras-chave: Currículo. Formação docente. Parfor.

1 Professora Associada IV do Instituto de Ciências da Educação da 
Universidade Federal do Pará, docente do Programa de Pós Graduação 
em Currículo e Gestão da Escola. jomaues@ufpa.br.
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Plano introdutório.

Já podemos identificar no campo do currículo um movi-
mento de saída do pensamento recognitivo e representacional e 
a experimentação da movimentação por meio de outras imagens 
do pensamento que possibilitem abalar as formas sedimentadas 
de pesquisa, de organização e dinâmica curriculares. 

As bases metodológicas da investigação apresentada 
neste texto aproximam-se do que Corazza (2003) nomeia de 
uma noologia do currículo que aponta sempre para o desvio de 
formas dogmáticas de se pensar essa prática. Trata-se de uma 
pesquisa noológica, ou Pesquisa do Acontecimento, que tam-
bém pode ser chamada de pesquisa experimental.

Para Corazza (2003) a noologia curricular volta-se para 
o estudo das imagens do pensamento curricular. Nesse tipo de 
pesquisa 

[...] há sempre um momento de absoluta 
desterritorialização, quando é inventada 
uma nova imagem do pensamento curricu-
lar (quase uma ausência de imagem), que 
não pode ser compensada nem pela co-
munidade imaginada de uma dada nação 
(pensamento curricular nacional), e exige 
assim a invenção de outros novos territó-
rios (CORAZZA, 2003, p. 15).

Essa advertência se faz necessária visto que aqui não se 
eEssa advertência se faz necessária visto que aqui não se en-
contra sob exame um tipo de política curricular, mas, a busca de 
imagens do pensamento que se colocam em jogo em determina-
das práticas curriculares experimentando as virtualidades da di-
versidade tipológica de espaços-tempo curriculares de formação 
docente. Neste investimento de pesquisa “Não nos voltaríamos, 
então, aos conteúdos ou à ideologia do pensamento curricular, 
mas, do ponto de vista de uma teoria geral do pensamento, à 
forma e à função desse pensamento segundo o espaço mental 
que ele traça”. (CORAZZA, 2003, p. 19).

Nessa linha de pensamento são desenvolvidos argumen-
tos a partir das intensidades experimentadas no contato com as 
variações a que são submetidos os projetos pedagógicos pensa-
dos para as licenciaturas ofertadas pela Universidade Federal do 
Pará por meio do Plano Nacional de Formação de Profissionais 
da Educação Básica, Parfor-UFPA, admitindo inicialmente que a 
execução desses projetos atrita centralmente coordenadas cen-
trais na definição curricular: aquelas de ordem espaço-temporal.
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Meu envolvimento na coordenação da formação de pro-
fessores por meio do Parfor/ UFPA e meu trânsito investigativo, 
pela seara deleuziana me fazem defender o raciocínio de que 
esse privilegiado encontro entre a Universidade, os currículos 
das licenciaturas e os docentes em exercício na a educação bá-
sica por meio do plano de formação força-nos a transitar por 
movimentos contíguos de desterritorialização das imagens cur-
riculares espaço-temporais já delineadas por teorizações curri-
culares tais quais aquelas ensejadas pela teorização crítica, e  
pela persecução de  linhas de variação e por  indagações em 
horizonte virtual absoluto sobre quais outros regimes de signos 
e imagens outras possibilidades podem visualizados nessa ex-
periência de modo a inventarmos coordenadas espaço-tempo-
rais outras para currículos de formação docente.

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 
Básica-Parfor na Universidade Federal do Pará. 

Em atendimento à política nacional o Parfor foi lançado 
em 28 de maio de 2009 como uma ação emergencial destinada 
à formação de professores em serviço. Trata-se de um progra-
ma implementado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES, em atendimento ao dispos-
to pela Política Nacional de Formação de Profissionais do Ma-
gistério da educação Básica, cujas diretrizes e princípios estão 
ancorados no Plano de Metas Compromisso Todos pela Educa-
ção, criado pelo Decreto n° 6.094/2007 como programa estraté-
gico do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, lançado 
em 2007, tendo como ancoragem a formação de professores e a 
valorização dos profissionais da educação.

Materializando o regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o DF, os Municípios e as Instituições de Educação Su-
perior (IES) para articular a oferta de cursos de formação inicial 
e continuada, nas modalidades presencial e a distância, para 
professores da rede pública de educação básica, o Parfor se 
estruturou viabilizando a participação dos Estados por meio de 
Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados entre a Capes 
e as Secretarias Estaduais de Educação ou órgãos equivalen-
tes. Por sua vez, as Instituições de Ensino Superior (IES) articu-
lamse ao Parfor por meio de assinatura de Termo de Adesão ao 
Acordo de Cooperação Técnica (ACT).

Ao firmar Acordo de Cooperação Técnica junto à CAPES, 
em Maio de 2009, a Universidade Federal do Pará assumiu uma 
decisão politicamente estratégica ante os desafios sinalizados 
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pelo Plano Decenal de Formação Docente do Estado do Pará 
que apontava para um quadro de 40.000 professores em exer-
cício, nas redes públicas do Estado do Pará, sem a formação 
legalmente exigida para atuação em território nacional. Consi-
derando sua capacidade instalada e a experiência já acumulada 
em processo de interiorização, a Universidade Federal do Pará, 
colocou-se o desafio de investir na formação de 16.000 desses 
professores e, assim, mobilizou o conjunto de suas Unidades 
Acadêmicas envolvidas com a oferta de licenciaturas para assu-
mir essa tarefa.

Dentre os formatos previstos pelo Programa, a Universi-
dade Federal do Pará optou por ofertar cursos na modalidade 
presencial, em seus campi e em outros municípios considera-
dos polos de formação em virtude de sua posição geográfica 
e da demanda real por formação, com calendários praticados 
em período intensivo de férias e recesso escolar dos docentes 
da educação básica, durante os meses de janeiro, e primeira 
quinzena de fevereiro; julho e primeira quinzena de agosto, com 
ações intervalares por uma semana entre essas etapas.

Essas definições mobilizaram as unidades e subunidades 
acadêmicas em um processo de reconfiguração e adequação 
de seus projetos pedagógicos de modo a conectar-se aos prin-
cípios estruturantes propostos pela Política Nacional de Forma-
ção de professores e dar conta de um diálogo efetivo e profícuo 
entre a formação oferecida e a realidade e desafios da educação 
básica, considerando que os docentes em formação acumulam 
vasta experiência nesse nível de ensino.

O Parfor/UFPA apresenta flagrante evolução em seu pro-
cesso de institucionalização e crescimento, elementos materiali-
zados tanto na demanda por vagas por parte das escolas quanto 
na efetivação de matrículas e trajetória dos docentes em forma-
ção ofertando 19 Licenciaturas cujas turmas são compostas por 
docentes da educação básica de todos os municípios do Estado 
do Pará. Em 2017, o número de matriculados é de 13.664 pro-
fessores, distribuídos em turmas alocadas em 57 polos de fun-
cionamento, contando com mais de 5.000 egressos.

O movimento de reconfiguração dos projetos pedagógi-
cos das 21 licenciaturas inicialmente envolvidas no Plano con-
siderou, sobretudo, as questões relacionadas ao tempo de um 
curso intensivo, ao espaço de formação que compreende tanto a 
ambiência universitária quanto o próprio espaço das escolas da 
educação básica e os sujeitos, docentes em exercício na educa-
ção básica participantes, portanto de formação em serviço. Esse 
movimento redundou na proposição de projetos diferenciados 
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daqueles praticados nos cursos extensivos, cujos círculos de 
virtualidade a partir da seara deleuziana passaremos a explorar.

Círculos de virtualidade em currículos de formação docente 
por meio do Parfor/UFPA: inspeções a partir da seara deleu-
ziana.

A ideia de movimentar o raciocínio no espectro das virtua-
lidades presentes nas experiências de formação desenvolvidas 
por meio do Parfor ao encarar a formação de docentes em exer-
cício na educação básica no Estado do Pará encontra, neste 
trabalho, seu apoio teórico na seara deleuziana.

Operamos desse modo com o raciocínio possível de que 
a experiência espaço-temporal experimentada pelos currículos 
por meio do Parfor/UFPA, coloca-nos do ponto de vista curricu-
lar com as indicações de um tipo de pensamento que se afasta 
em termos temporais de qualquer tipo de sequencialidade linear, 
passando a lidar com a acepção de um tempo múltiplo, caótico, 
que assume a coexistência de diferentes planos desordenados 
que se desdobram em atualidades e virtualidades desdobrando-
se, por sua vez, em devires. Em termos espaciais coloca-nos a 
necessidade de forjar um tipo de imagem de pensamento que 
extrapola a ideia de um plano interno ou externo à experiência 
curricular, para além do que se denomina intra ou extracurricu-
lar, formal ou informal, a distância ou presencial.

Ao acionarmos a ideia de devir nãos estamos falando em 
possibilidades; estamos falando de um real. Esta é a acepção 
explicitada por Deleuze e Guattari (1980, p. 21):

Um devir não é uma correspondência de 
relações. Mas tampouco é ele uma se-
melhança, uma imitação e, em última ins-
tância, uma identificação. [...] Devir não é 
progredir nem regredir segundo uma série. 
E sobretudo devir não se faz na imagina-
ção, mesmo quando a imaginação atinge 
o nível cósmico ou dinâmico mais elevado 
como em Jung ou Bachelard. [...] O devir 
não produz outra coisa senão ele próprio. 
É uma falsa alternativa que nos faz dizer: 
ou imitamos ou somos. O que é real é o 
próprio devir, o bloco do devir, e não os ter-
mos supostamente fixos pelos quais pas-
saria aquele que se torna.

Nesse autor, portanto, o devir não diz respeito precisa-
mente a tempo, sobretudo a qualquer linearidade temporal, mas, 
a um ser imanente e em permanente devir, à multiplicidade do 
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mundo. Não se trata da substituição de um algo por outro, mas, 
da própria zona de indiscernibilidade que se coloca entre uma 
coisa e outra; entre um devir e outro.

A mudança de coordenadas espaço-temporais decorren-
te da experiência de formação docente oportunizada pelo Parfor 
na Universidade Federal do Pará apresenta-nos, a partir da to-
nalidade assumida por este texto, potentes virtualidades e atua-
lizações no modo de se organizar currículos e de se experimen-
tar o trabalho formativo, o que requer, certamente, a coragem 
de explorar a plasticidade de um tempo que não se encerra na 
experiência presencial, por exemplo.

Vale lembrar que, como nos apresenta Pelbart (2004, p. 
xxi),

[...] em Deleuze, ao invés de uma linha do 
tempo, temos um emaranhado do tempo; 
em vez de um fluxo do tempo, veremos 
surgir uma massa do tempo; em lugar de 
um rio do tempo, um labirinto do tempo. 
Ou ainda, não mais um círculo do tempo, 
porém um turbilhão, já não uma ordem do 
tempo, mas uma variação infinita, nem 
mesmo uma forma do tempo, mas um tem-
po informal, plástico. Com isto, estaríamos 
mais próximos, sem dúvida, de um tempo 
de alucinação de que de uma consciência 
do tempo.

Um tempo assumido com tal plasticidade instaura ranhu-
ras a dinâmica curricular, forçando-nos a operar com uma noção 
de historicidade insurgente, descontínua, modulada por varia-
ções contínuas. Possibilita-nos ousar movimentos labirínticos, 
recortando e decompondo o tempo, promovendo movimentos 
de idas em linhas de diferentes variações, perscrutando seus 
buracos, vacúolos, cintilações, jogos de forças; estabelecendo 
superposições; perseguindo, enfim, acontecimentos. Buscando, 
ao cabo, as diferentes segmentarizações e linhas de fuga que 
esse tempo comporta e extravasa

Desse modo, ousaríamos identificar esses currículos no 
que carregam de acontecimento, “o acontecimento singular ana-
lisado como processo ‘polígono’ ou, sobretudo, um ‘poliedro de 
inteligibilidade’, no qual o número de faces não é definido de 
antemão e não pode jamais ser considerado como acabado de 
pleno direito” (MARTINS, 2002, p. 90).

Vale lembrar que as dimensões, espaço e tempo, estão 
sendo vistas a partir das bases do pensamento que rejeita as 
ideias de consciência e de sujeito centrados, considerando mo-
vimentos de abertura à superfície do mundo ao mesmo tempo 
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em que procedem a movimentos de desterritorialização e pro-
dução de territórios outros, linhas de fuga. Se assim pudermos 
pensar, poderemos defender que poderemos estar participan-
do da criação de uma espécie de entre-lugar capaz de delinear 
experiências de outras intensidades espaço-temporais para os 
currículos.

As críticas direcionadas à execução desse programa de 
formação não raro dirigem-se ao tempo e espaço onde aconte-
cem as atividades bem como à impossibilidade de aprofunda-
mento de estudos e discussões no interior desse quadro, o que 
exigiria a dilatação do tempo de formação inicial. Sob esse ar-
gumento colocam-se inúmeras dificuldades para se investir em 
um projeto curricular que escape a um tempo escalonado em 
etapas progressivas “ordenadas na realização de um possível.” 
(DELEUZE, 2006, p. 304).

Ao assumir, entretanto, a noção de um tempo caótico, 
pode-se, contrariamente, dar ao tempo o seu sentido de atuali-
zação criadora, investindo em uma profundidade intensiva que 
não se dilui na quantidade extensiva da divisibilidade das quan-
tidades de conteúdos em séries sequenciadas de pré requisitos, 
mas em quantidades intensivas que podem produzir qualidades 
extensivas.

É preciso localizar, inicialmente, esse movimento no pro-
cesso de reconfiguração dos projetos pedagógicos realizados 
pelas Faculdades envolvidas na oferta das 21 licenciaturas dis-
ponibilizadas pela UFPA para o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica. Trata-se de alterações que, 
se pensadas inicialmente considerando os sujeitos, o tempo e 
o espaço de seu acontecimento, precisaram novamente ser re-
configuradas quando da implementação dos projetos no primeiro 
momento dessa experiência a partir do ano de 2009. Foram des-
se modo, e na grande maioria das situações, reconfigurações 
em processo, com os cursos em andamento em seus projetos 
pedagógicos e, desse modo, passamos a conviver com projetos 
que se aproximam, e se refratam, se movem, se conectam e 
se especificam e tem ao mesmo tempo liames e distensões em 
termos espaço-temporais com aqueles praticados nos denomi-
nados cursos extensivos, que acontecem ao longo do semestre 
letivo na Universidade Federal do Pará.

O fato de não mais nos encontrarmos na ambiência física 
das universidades e envolvidos em um tempo concentrado de 
formação, rebateu como em efeito dominó, colocando em xeque 
outros tópicos curriculares tais como conteúdos, métodos, ava-
liação, materiais e recursos, relação professor-aluno, bem como 
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aqueles mais específicos da formação docente como prática de 
ensino, estágio dentre outros.

Poderemos supor estar-nos confrontando com uma acep-
ção de tempo deleuziano não sequencial, não cíclico, mas, 
vertiginoso. Aqui não consideraremos as imagens de currículo 
existentes anteriormente praticados como o atual e, a partir das 
formulações deleuzianas, aqueles projetos reconfigurados como 
o campo virtual visto que o atual não é o inexistente, mas con-
teúdo prenhe de realidade. A consideração desses dois campos, 
mobilizado pelo par atual/virtual, se dá com a ideia de que se 
trata de fluxos que se diferenciam e de que é necessário buscar 
os contornos e virtualidades de cada um, transitando sempre no 
meio, do que se passa entre o atual e o virtual. Interessa-nos, 
em última instância, o processo de diferenciação, quando o vir-
tual se torna atual.

Ao aceder ao par atual-virtual para inspecionar possíveis 
círculos de virtualidade nessa experiência não estamos, portan-
to, colocando os projetos praticados no Parfor-UFPA aqueles 
praticados de modo extensivo na instituição em campos opostos 
ou assumindo a um como atual e a outro como virtual. Vale res-
saltar que em Deleuze o virtual não se opõe ao real e nem se 
coloca no plano do possível, mas é algo que se atualiza criando 
sempre linhas diferenciais e não a semelhança.

É este o processo larvário que supomos poder ser flagra-
do na movimentação oportunizada pelas práticas de formação 
que têm como referencia esses projetos semoventes, atritados 
permanentemente pelas condições objetivas e subjetivas dos 
sujeitos em formação, dos espaços e do tempo intensivo em 
que acontecem as atividades formativas.

Não se trata, ainda, de um confronto entre imagens de 
pensamento, uma vez que o par atual-virtual não se pauta em 
dualidades, mas, retrata-se muito mais em curvas, em linhas 
de fuga capazes de desterritorializar estruturas territorializadas. 
Trata-se de um exercício que insiste em visualizar os contornos 
dessas imagens ao mesmo tempo em que intenta flagrar os pon-
tos de fuga que podem incidir na produção de novas imagens do 
pensamento para o campo curricular, em termos espaço-tempo-
rais no âmbito da formação de professores. Esta é, certamente, 
uma operação prática visto que, no universo deleuziano, as teo-
rias e os conceitos são práticas que possibilitam experimentar o 
que está por vir.

Neste momento a discussão proposta por Deleuze em 
termos do atual e virtual, esta sendo acionada como possibili-
dade de atritar as coordenadas espaço-temporais hegemônicas 
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no campo teórico e prático do currículo da formação docente, 
problematizando as formulações e práticas que desqualificam 
qualquer prática de formação docente que ocorra em tempo 
extensivo e não sequencial ou abrigado no interior dos muros 
universitários.

Vale, assim, delinear o que Deleuze denomina virtual. Em 
Diferença e Repetição (1988, p. 335) Deleuze coloca-nos que:

O virtual não se opõe ao real, mas somen-
te ao atual. O virtual possui uma plena rea-
lidade enquanto virtual. Do virtual é preciso 
dizer exatamente o que Proust dizia dos 
estados de ressonância: ‘reais sem serem 
atuais, ideais sem serem abstratos’; e sim-
bólicos sem serem fictícios. O virtual deve 
até ser definido como uma estrita parte do 
objeto real como se o objeto tivesse uma 
de suas partes no virtual e nele mergulhas-
se como uma dimensão objetiva.

Em ambos os domínios: pensamento curricular de dife-
rentes tonalidades representacionais e imagens de linhas dife-
renciais do pensamento deleuziano, o real se coloca, atualizado 
por processos de diferenciação.

Como nos esclarece Lévy (2011, p. 112-113):
Não se pode confundir o virtual com o pos-
sível. O possível opõe-se ao real, consti-
tuindo sua imagem, enquanto o real é a 
semelhança do possível. Pode-se dizer, 
portanto, que o processo do possível é um 
processo de realização calcado no princí-
pio da semelhança. Dizer que algo é pos-
sível é o mesmo que dizer que ele pode 
existir, faltando-lhe apenas a existência. 
Por sua vez, o virtual é real em si mesmo, 
não se opondo assim, ao real. Ele não de-
pende de um processo – que pode ou não 
ocorrer – para se realizar. Seu processo é, 
como se viu, o da atualização. Essa atuali-
zação não se norteia por nenhuma analo-
gia, mas, ao contrário, pela diferença pura, 
divergência ou diferenciação.

Esse movimento, portanto, que transita do virtual, sujeito 
da atualização-, ao atual, - um estado de coisas, vivido, singu-
laridade -, compreende sempre a insinuação de traços diferen-
ciais, baseados na diferença e na multiplicidade. A atualização 
de virtualidades é um movimento vital e não se pode relegar ou 
associar o virtual ao quimérico, ao não existente, mas consti-
tuem faces de uma mesma imagem, que tem na imagem cristal 
sua zona de indiscernibilidade.
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É o próprio Deleuze quem nos adverte para escapar da 
oposição virtual-real.

Em tudo isto, o único perigo é confun-
dir o virtual com o possível.Com efeito, o 
possível opõe-se ao real; o processo do 
possível é pois uma realização.O virtu-
al, ao contrário, não se opõe ao real; ele 
possui uma plena realidade por si mesmo. 
Seu processo é a atualização. (DELEUZE, 
1988, p. 339).
                 

Conforme nos coloca Lévy (2011, p. 110): “Não existe 
nenhum objeto puramente atual, nem puramente virtual. Todo 
atual está sempre rodeado de círculos de virtualidade.”

Desse modo, o mapeamento e a exposição de círculos 
de virtualidade presentes nas imagens de pensamento curricu-
lar pode, a nosso juízo, trazer à superfície um conjunto novo de 
movimentos, devires e transformações que a ontologia da iden-
tidade e da semelhança, por vezes demasiadamente preocupa-
da com a fixação de tipologias, classificações e generalizações, 
deixa escapar.

Os traços diferenciais envolvidos, círculos de virtualidade, 
no processo de formação docente podem ser identificados em 
diferentes elementos que atritam as coordenadas espaçotempo-
rais dos currículos praticados no programa de formação docente 
desenvolvido por meio do Plano Nacional de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica na Universidade Federal do Pará.

Podemos destacar inicialmente a potência do encontro 
entre os professores  do Ensino Superior e  de professores em 
exercício na educação básica que se deslocam sazonalmente 
de diferentes pontos geográficos do Estado do Pará  para a vi-
vência desse tempo presencial. O cruzamento entre conheci-
mento acadêmico e conhecimento profissional. O encontro real 
com esses docentes, suas condições objetivas de vida, traba-
lho, escolarização e de frequência ao curso, seu distanciamen-
to da dinâmica acadêmica universitária requereu, um conjunto 
de reordenações em termos de condições de oferta, material 
didático, componentes curriculares, conteúdos de formação, or-
ganização do tempo, adequações espaciais, processos avaliati-
vos e metodológicos que atritam o formato predominantemente 
bacharelesco assumido pelos currículos de formação docente.

A partir desse movimento, os projetos assumiram a forma 
de um processo revistos em diferentes momentos a partir do 
encontro com os sujeitos, espaços e tempos; onde o virtual, real 
em si mesmo, atualiza-se tendo como base não as semelhanças 
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mas as diferenças. Identificamos nesse movimento que se dá 
entre o virtual, sujeito da atualização e o estado de coisas vivi-
do, a singularidade. Introduz-se, desse modo, traços diferenciais 
apoiados na diferença e na multiplicidade.

Os cursos passaram, não sem problemas, a procurar 
soluções peculiares para movimentar-se nessa nova condição 
temporal e espacial, prevendo em seus projetos diferentes for-
mas de fazê-lo. Isso incluiu a organização de ações curriculares 
para tempos não presenciais conectados por diferentes formas 
comunicacionais e/ou tecnológicas disponíveis considerando as 
dimensões e condições comunicacionais da região.

Os projetos pedagógicos passaram a desenvolver ativi-
dades teórico-práticas em diferentes espaços curriculares como 
laboratórios, ateliês e ambiências diversas em locais do entor-
no de formação. Redefiniram conteúdos formativos de modo a 
promover um diálogo mais efetivo com as exigências da ação 
docente na educação básica e, ao mesmo tempo, potencializar 
o tempo intensivo de formação. Isso exigiu, de certo modo, a an-
coragem da formação a partir de conceitos, categorias e tópicos 
fundamentais possíveis de ser trabalhados nos espaços-tempo 
em suas atualizações. Esse movimento requereu a explora-
ção de diferentes componentes curriculares que não somente 
aqueles de natureza disciplinar, envolvendo na composição dos 
desenhos curriculares componentes outros tais como ateliê, ofi-
cinas, seminários, enucleações, temas transversalizados e ativi-
dades complementares.

Nesse mesmo diapasão foi necessária a redefinição de 
material didático adequado à ancoragem dos conteúdos curri-
culares propulsores dos projetos, elegendo textos possíveis de 
serem trabalhados no espaço-tempo reconfigurado. As altera-
ções metodológicas também se fizeram necessárias de dife-
rentes modos culminando em ações e projetos integradores e 
na mobilização de saberes adquiridos em situação de trabalho. 
Foram, do mesmo modo, impulsionados novos procedimentos 
avaliativos a partir de experimentações tanto na dimensão en-
sino-aprendizagem quanto na avaliação dos cursos realizada a 
cada etapa formativa.

Deslocamentos outros foram necessários para reconfi-
guração do formato do estágio curricular desenvolvido em dife-
rentes momentos e formatos, incorporando e problematizando 
a experiência docente, atravessando os locais de atuação dos 
próprios docentes e seus pares, em seus campos de prática. 
Foram, ainda, elencados novos formatos de Trabalhos de Con-
clusão de Curso para além do formato monográfico em proces-
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sos de orientação e produção coletiva traduzidos em memoriais, 
relatos de experiência, portfólios, performances, afastando-se 
mais dos trabalhos monográficos.

A incorporaram de mecanismos e atividades a distancia, 
com ou sem auxílio de tecnologias informacionais e comunica-
cionais, ensejou a produção de construção de bibliotecas vir-
tuais, de diferentes mecanismos e redes de comunicação entre 
discentes, docentes formadores e coordenações aproximando 
os docentes em formação de tecnologias disponíveis para a 
produção de outros entre - lugares formativos. De outro modo 
ações de extensão passam a adentrar os projetos pedagógicos 
de curso constituindo assim outros espaços-tempos de forma-
ção docente.

Como é possível identificar foram produzidas outras zo-
nas de discernibilidade no processo formativo em cruzamentos 
onde conteúdos, componentes, atividades curriculares, locais 
de formação e tempo dilatado excedem enquadramentos espa-
ços-temporais visíveis, mudando centros de gravidade da orga-
nização e dinâmica curriculares em processos que redistribuem 
coordenadas espaço-temporais de trabalho e formação docente.

É possível identificar esses circuitos semoventes como 
círculos de virtualidade que se conectam, que se renovam. É 
possível vê-los como processos de atualização que afetam tanto 
as imagens curriculares sequenciadas que costumamos experi-
mentar quanto o próprio objeto currículo que adquire uma plas-
ticidade marcada pelas singularidades que o recortam, nos dife-
rentes espaços em que se produziram deslocamentos. E assim 
podem ser vistos por se tratar de movimentos construídos sobre 
princípios de incerteza e indeterminação que promovem circui-
tos moventes, em processos de atualização que afetam tanto as 
imagens de pensamento e o objeto currículo, não cabendo ajui-
zamentos morais ou avaliativos sua validade ou qualidade mas 
que podem ser vistos em sua positividade, a partir dos efeitos 
promovidos em circuito.

Não se trata, certamente, de construções perenes. Trata 
se, possivelmente, de movimentos particulares, efêmeros po-
deríamos dizer, mas que produzem variações que, ao mesmo 
tempo em que podem reconduzir a estados vividos ou a práticas 
curriculares sedimentadas, fazem passar mudanças de direção. 
Poderemos vê-los como atuais que remetem a virtuais em cir-
cuitos onde o virtual se atualiza, formando “uma individuação 
em ato ou uma singularização por pontos relevantes a serem 
determinados em cada caso. (ALLIEZ, 1996, p. 56).

Assim, é possível dizer que as virtualidades presentes 
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nessas práticas curriculares exigiram processos de atualização 
como produção de outros estados de coisas, como movimentos 
entre atual e o virtual enquanto metades de um mesmo mundo; 
o de fluxos e movimentos da primeira metade que se atualizam, 
que se diferenciam, nas espécies e na segunda parte. (CORAZ-
ZA, 2003, p. 134).

Investiu-se, portanto, na criação de uma espécie de en-
tre - lugares em termos de desenho e dinâmica curricular que, 
se a princípio visto como tolhidos pelo espaço-tempo em que 
deveria acontecer a formação docente, podem ser assumidos 
como condição de insurgência de acontecimentos, possibilitan-
do experimentar outras intensidades espaços-temporais para os 
currículos balizados por circuitos moventes. Podem indiciar, por-
tanto, a visualização de territórios que marcam outras linhas de 
composição para currículos deformação docente.

Para concluir...

O exame das inflexões curriculares produzidas a partir de 
outras linhas de composição espaço-temporais para os currícu-
los de formação docente dos cursos ofertados por meio do Par-
for pela Universidade Federal do Pará permite-nos concluir que 
as tensões necessárias para processos de atualização de vir-
tuais não se repetem, mas se colocam como força criativa, como 
potências não recognoscíveis. Essa assertiva nos faz reconhe-
cer a impossibilidade de sua reprodução em séries sequenciais 
ou sua transformação em modelos a serem reproduzidos em 
escala. Aí, possivelmente, reside sua força e vitalidade: a sua 
irredutibilidade ao esmo.

Como nos adverte Deleuze (1988, p. 223) “[...] a forma de 
recognição nunca santificou outra coisa que não o reconhecível 
e o reconhecido, a forma nunca inspirou outra coisa que não 
fosse a conformidade.”

Grande parte do investimento da investigação educacio-
nal está em desvelar o que há por trás de algo a fim de atingir o 
real e a ideia de virtual, nesse campo, a algo que se opõe ao real 
e se alia ao possível ou ao quimérico. Se entendemos, entretan-
to, que o virtual não significa ausência de realidade, mas que 
se trata de algo que se encontra permanentemente envolvido 
em processos de atualização, constituindo assim sua realidade 
própria, poderemos pensar nessas alterações experimentadas 
no Parfor/UFPA como acontecimentos imanentes que se atuali-
zam em estado de coisas e estados vividos que fazem com que 
o virtual aconteça. Não se trata de algo à espera do reconheci-
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mento dos sujeitos pois que não se localizam em lugares preci-
sos. Trata-se de fluxos inconclusos e nem sempre localizáveis 
ou aprisionáveis em grades curriculares. 

As experiências daí decorrentes não podem ser alinhadas 
em novos e permanentes formatos. Podem, contrariamente, li-
dar com uma temporalidade múltipla e promover o contato com 
um tempo multidimensional que refaz relações conteúdométodo, 
professor-aluno, ensino/pesquisa/extensão; sequências estrutu-
radas de aprendizagem; currículos pautados em prérequisitos; 
divisão do aprender-ensinar em tempos de aula, liberando os 
corpos aprendentes para experiências em uma multiplicidades 
de plano onde o que é intra-curricular ou extracurricular, intra-
-classe ou extra classe se dissolvem e promovem círculos dife-
renciados de aprendizagens e relações.

Não se trata, portanto de experimentar esses movimen-
tos, em seus círculos de virtualidade como estágios primitivos 
de um real a ser construído, ou como possibilidades de um vir a 
ser, já que sua brevidade, se dá sob princípio da indeterminação 
e da incerteza.

Como nos assevera Rajchman (2000, p. 398),
O virtual se torna, portanto, essa potência 
estranha do singular e da série, que sub-
siste e insiste em nossas vidas e nossas 
maneiras de ser, sem se efetuar definitiva-
mente em nenhum lugar. Ele exige então 
uma Inteligência e uma lógica nas quais as 
implicações se tornem potências complica-
das, as disjunções se tornem inconclusas, 
e as conjunções passem por outro lado 
que não das identidades.

Uma multiplicidade... uma potência.... A potência da dife-
rença....
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INTERCONEXÃO DE SABERES NA FORMAÇÃO 
DOS PEDAGOGOS DO PARFOR DA UFT DE 

ARAGUAÍNA
Walace Rodrigues1

Resumo
Este trabalho busca mostrar algo que vemos como particular e 
marcante na formação dos futuros pedagogos do curso de Li-
cenciatura em Pedagogia - Parfor da Universidade Federal do 
Tocantins (UFT), do campus de Araguaína: a interconexão de 
saberes trazidos pelos professores formadores e enriquecida 
pelos saberes oriundos da prática pedagógica dos próprios es-
tudantes do Parfor. Além disto, professores de diferentes áreas 
do conhecimento tiveram que repensar seus saberes para que 
eles pudessem adentrar o mundo das especificidades educacio-
nais dos estudantes do Parfor. Tais estudantes vêm de municí-
pios afastados dos grandes centros urbanos e, muitas vezes, 
trabalham e vivem em zonas rurais do norte do Brasil. Nessas 
regiões afastadas não há instituições culturais, tais como biblio-
tecas, museus, galerias de arte, teatros, etc. Ainda, em algumas 
destas áreas ainda não há acesso à internet. Com a ajuda de al-
guns pensadores da educação e área dialógicas (como Libâneo; 
Wunenburger e Araújo; Santhiago; Freire; Barbosa; Selbach; e 
Schilichta e Tavares) buscamos refletir sobre a interconexão de 
saberes nas aulas do Parfor. Como resultado, podemos notar 
que essa interconexão de saberes se mostra como um diferen-
cial positivo na formação dos futuros pedagogos formados atra-
vés do Parfor de Pedagogia do campus de Araguaína.
Palavras-chave: Pedagogia. Parfor. Interconexão de saberes. 

Introdução

O humanismo autêntico é aquele que sabe 
levar em conta a fraqueza e tudo aquilo 
que constitui um erro aos olhos da ciência. 
É preciso um pouco de tudo para fazer um 
homem (Gilbert Durand);

1 Doutor em Humanidades pela Universiteit Leiden (Países Baixos). 
Professor Adjunto da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 
Coordenador do curso de Pedagogia/Parfor da Universidade Federal 
do Tocantins – UFT. walace@uft.edu.br.
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Este texto nasce a partir de nossas reflexões sobre as 
práticas pedagógicas observadas enquanto professor e coorde-
nador no curso de Licenciatura em Pedagogia do Plano Nacio-
nal de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). 
Primeiro, lecionamos no curso de Pedagogia – Parfor do cam-
pus de Tocantinópolis; segundo, lecionamos no curso de Peda-
gogia – Parfor do campus de Araguaína, onde hoje atuamos na 
coordenação do curso.

Em princípios do programa do Plano Nacional de Forma-
ção de Professores da Educação Básica não havia, em nossa 
universidade, bastante professores das áreas específicas a se-
rem lecionadas, fazendo com que vários professores de áreas 
afins lecionassem disciplinas que nunca haviam lecionado. Isso 
não desqualifica a formação dos profissionais graduados através 
das licenciaturas do Parfor. Isso mostra a disponibilidade dos 
professores, a abertura curiosa ao novo e uma busca por saberes 
que se interligariam ao objetivo da disciplina lecionada e se re-
lacionariam com as práticas docentes dos estudantes do Parfor.

Esse ponto específico fez com que pensássemos sobre 
que formação estes futuros pedagogos estavam recebendo. 
Essa reflexão pode ser lida neste texto e retrata a interconexão 
de saberes e suas vantagens pedagógicas, revelando uma valo-
rização de diferentes conhecimentos e de respeito aos conheci-
mentos oriundos da prática dos estudantes.

Com este escrito busca-se, assim, reconhecer o valor e 
a importância da diversidade de saberes e fazeres e das inter-
relações das mais variadas disciplinas do conhecimento, o que 
propicia uma visão mais ampla de cada área específica do saber 
pedagógico.

Interconectando saberes na formação dos pedagogos 

Para começar a clarear nossa discussão, vale dizer que 
pensamos aqui o termo interconexão como uma teia de saberes 
que se unem e se mesclam para intensificar discussões sobre 
as práticas pedagógicas e as teorias educacionais para refletir 
sobre a relação entre práticas e teorias. Nessa interconexão há 
uma ligação efetiva entre os saberes e práticas trazidos pelos 
professores e aqueles trazidos pelos estudantes do Parfor. 

Com nos diz Paulo Freire (1996, p. 24): “A reflexão crí-
tica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/
Pratica sem a qual a teoria pode ir virando blablablá e a prática, 
ativismo.”

Uma das características mais marcantes dos estudantes 
do Plano de Formação de Professores da Educação Básica - 
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Parfor é a especificidade de experiências pedagógicas próprias 
que estes estudantes2 (que são também professores da educa-
ção básica) trazem para a sala de aula do curso de Licenciatu-
ra em Pedagogia. Esse repertório pessoal de conhecimentos, 
emoções, sabores, memórias, etc, nos auxilia a na compreen-
são das coisas e no seu entendimento, como nos dizem Con-
suelo Schilichta e Isis Tavares (2006, p. 7):

[…] conhecer vai além da capacidade de 
enxergar ou de ouvir. Conhecer é com-
preender, é ser capaz de extrair de um 
objeto seus sentidos ou suas razões. Por 
isso, conhecer, longe de ser uma absorção 
passiva do repertório de alguém, exige do 
apreciador um repertório e um esforço de 
interpretação das formas simbólicas, para 
percebê-las como a expressão de outro 
sujeito e como uma mensagem a ser com-
preendida. 

A partir da força prática da oralidade, que nos coloca e 
localiza em um sistema e subjetividades (SANTHIAGO, 2016), 
de nossas vivências, de nossos fazeres, de nossas memórias, 
etc, tanto estudantes do Parfor, quanto professores, podemos 
ter a oportunidade única de compartilhar conhecimentos os mais 
diversos entre teorias e práticas, enriquecendo nossas reflexões 
sobre educação e refletindo, junto com nossos estudantes, so-
bre as práticas pedagógicas nas salas de aula pelo norte do 
Brasil.

Ainda, refletindo sobre as práticas pedagógicas trazidas 
por estes futuros pedagogos, nós, professores envolvidos no 
Parfor da UFT, tentamos buscar compreender, cientificamente, 
as variáveis envolvidas e as formas mais adequadas de lidar 
com determinadas situações pedagógicas. Buscamos em nos-
sos saberes acadêmicos das várias áreas as formas mais coe-
rentes de compreender alguns acontecimentos e práticas que 
ocorreram com os estudantes do Parfor enquanto professores 
em suas salas de aula.

Esse contato direto com diferentes áreas do saber teórico 
se dá a partir da formação variada dos professores formado-
res que lecionam na Licenciatura em Pedagogia do Parfor de 

2 Destacamos, aqui, que os estudantes do Parfor que atendem nosso 
curso de Licenciatura em Pedagogia são provenientes da área norte 
do estado Tocantins e de algumas cidades do Pará. Essas regiões 
são espaços de conflitos de terra, de muita vulnerabilidade social, sem 
bibliotecas ou outras instituições culturais simbolicamente fortes, e 
onde a oralidade marca a vida das pessoas (em detrimento de uma 
cultura escrita).
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Araguaína. São professores provenientes de diferente campos: 
educação, história, comunicação, antropologia, artes visuais, 
sociologia, administração, psicologia, geografia, química, mate-
mática, entre outros. Esses professores formadores levam uma 
grande diversidade de abordagens para a sala de aula do Par-
for, auxiliando os estudantes em uma reflexão sobre saberes 
diversos e sobre suas próprias práticas pedagógicas.

Para além das disciplinas de fundamentos e metodolo-
gias, essa variedade de saberes, de diferentes áreas do co-
nhecimento, enriquece a formação dos futuros pedagogos. A 
compreensão de que somente uma área do saber (no caso dos 
pedagogos, a Educação) não pode dar conta de todos os acon-
tecimentos pedagógicos, melhora e fortifica a formação de um 
pedagogo mais reflexivo e crítico. Entende-se que os diversos 
saberes devem interconectar-se, formando teias de compreen-
são para os problemas e soluções vividos na realidade escolar. 
As arteeducadoras 

Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho (2011) nos mostram 
a importância do professor compreender a trajetória histórica de 
sua disciplina e ver-se enquanto sujeito histórico e senhor de 
sua prática docente:

[…] ordenar as ideias para que cada um 
de nós se situe de maneira mais conscien-
te na construção histórica, esclarecendo 
como estamos atuando e como queremos 
construir essa nossa história. É necessário 
que seja assim, pois sabemos que detec-
tar os fundamentos e analisar as conse-
quências de nossas práticas é a melhor 
maneira de aprender a ser críticos com o 
que fazemos e assim, consequentemente, 
melhorar nossa ação docente. (BARBO-
SA; COUTINHO, 2011, p. 39).

Essa troca de saberes entre os professores formadores e 
os estudantes do Parfor (em sua maioria, professores atuantes 
da educação básica), alicerça uma busca constante por análises 
significativas das vivências pedagógicas. Como nos diz Paulo 
Freire (1994, p. 7): “não há ensinar sem aprender e os dois 
são momentos de um processo maior – o conhecimento. Para 
aprender eu preciso ensinar e para ensinar preciso ter aprendido 
e continuar aprendendo”. Essas trocas de saberes são as linhas 
que formam a teia forte da interconexão de saberes da qual fa-
lamos aqui.

Ainda, deve-se discutir a relação das teorias científicas 
com as práticas educacionais observadas, para que os saberes 
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construídos pelos estudantes do Parfor não sejam saberes va-
zios, conforme nos faz refletir Paulo Freire (1996, p. 33):

[…] discutir com os alunos a razão de ser 
de alguns desses saberes em relação 
com o ensino dos conteúdos. Por que não 
aproveitar a experiência que têm os alunos 
de viver em áreas da cidade descuidadas 
pelo poder público para discutir, por exem-
plo, a poluição dos riachos e dos córregos 
e os baixos níveis de bem-estar das popu-
lações, os lixões e os riscos que oferecem 
à saúde das gentes.

Assim, os professores formadores das diversas áreas do 
saber científico, atuando na formação de futuros pedagogos, 
também aprendem muitíssimo neste processo de trocas (que 
podemos chamar de ensino-aprendizagem). Pois é, efetivamen-
te, na prática pedagógica que temos as respostas para as teo-
rias educacionais e vice-versa. Novamente Paulo Freire (1996) 
nos ensina que: “A prática docente crítica, implicante do pensar 
certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 
pensar sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 43).

Também, se compreendemos a educação como uma im-
portante forma de intervenção no mundo real da escola e da vida 
social, compreenderemos que a diversidade de saberes e a in-
terconexão destes saberes na formação dos futuros pedagogos 
do Parfor pode instigar a termos educadores mais pensantes, 
mais indagadores, mais curiosos, mais críticos e mais humanos. 

Ainda, falar sobre a formação de futuros pedagogos den-
tro desta perspectiva de interconexão de saberes é falar de um 
maior acesso a informações que motivem novas descobertas e 
novas formas de trabalhar com nossos estudantes, pois é nos 
desafios de compreender a prática pedagógica e interferir nela 
que a utilização de diversos saberes se concretiza. 

Por exemplo, uma visão mais antropológica de como um 
determinado grupo atua e costuma fazer determinada celebra-
ção pode enriquecer os conhecimentos dos professores para 
que estes possam auxiliar seus estudantes a compreender a re-
levância cultural e o sentido de tal celebração. 

Como outro exemplo, a compreensão da história local 
pode ajudar na descoberta de novos conhecimentos e aguçar 
a inquietação indagadora dos estudantes sobre quem são, fa-
zendo com que busquem mais informações e não se contentem 
com os conhecimentos históricos básicos colocados dos livros 
didáticos ou ausentes deles.

Também, notamos que as disciplinas de artes tem ajuda-
do os estudantes do Parfor a compreenderem a importância da 
alfabetização visual (para além da verbal) para a formação de 
alunos mais atentos, observadores e criativos. Os estudantes 
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do Parfor compreendem que se os professores são incapazes 
de trabalhar com diferentes formas de linguagens, como pode-
rão orientar seus alunos no caminho de descobertas de novas 
linguagens?

A educadora Maria Sílvia Cintra Martins (2008, p. 31) 
acredita na “possibilidade de a criança se servir, não só da lin-
guagem escrita convencional (alfabética), mas de uma multipli-
cidade de símbolos, reais ou inventados”. No entanto, a criança 
não deve somente ter acesso às mais variadas linguagens, mas 
deve aprender a decodificá-las e a codificá-las inventivamente. 

Como visto nos poucos exemplos anteriores, a promoção 
da ingenuidade para uma criticidade baseada em conhecimentos 
científicos (aprendidos nas instituições educativas e reforçados 
na vida prática) pode auxiliar os estudantes do Parfor a serem 
professores mais bem preparados para lidar com as variadas 
situações educacionais que se apresentem em sala de aula. 

Conforme nos informa o educador José Carlos Libâneo 
(2011) a escola atual requer habilidades e competências múlti-
plas, onde os mais variados saberes são utilizados para auxiliar 
numa leitura crítica do mundo e num aprendizado mais signifi-
cativo:

Para formar cidadãos participantes em todas as instân-
cias da vida social contemporânea, o que implica articular os 
objetivos convencionais da escola – transmissão-assimilação 
ativa de conteúdos escolares, desenvolvimento do pensamento 
autônomo, crítico e criativo, formação de qualidades morais, ati-
tudes, convicções – às exigências postas pela sociedade comu-
nicacional, informática e globalizada: maior competência reflexi-
va, interação crítica com as mídias e multimídias, conjunção da 
escola com outros universos culturais, conhecimento e uso da 
informática, formação continuada (aprender a aprender), capaci-
dade de diálogo e comunicação com os outros, reconhecimento 
das diferenças, solidariedade, qualidade de vida, preservação 
ambiental (LIBÂNEO, 2011, p. 10). 

Essas variadas e novas “funções” da escola requerem um 
pedagogo que atue na educação básica de forma coerente, com 
o auxílio de saberes diversos e de maneira relacional. A inquietu-
de da curiosidade infantil não pode ser acalmada com respostas 
sem sentido (ou autoritárias) e que não se baseiem na realidade, 
daí a necessidade de conhecer um pouco mais de cada área 
científica para poder aplicar esses saberes na prática escolar.

O pedagogo sempre será formado para ser um pedagogo, 
um educador, um facilitador da compreensão de conteúdos e um 
instigador de aprendizagens, mas terá mais serventia à socieda-
de um pedagogo mais bem instrumentalizado para lidar, relacio-
nalmente, com saberes que não sejam só de sua área específica.

Além disto, a multiplicidade de aprendizagens oferecida 
pela licenciatura em Pedagogia deve sempre ser vista de forma 



55

a interconectar saberes. Como nos diz a arte-educadora Simone 
Selbach (2010) focando nos saberes artísticos, as habilidades e 
competências que adquirimos em determinada área nos auxilia-
rão em outras áreas do conhecimento:

As competências e habilidades que se re-
quer para ler e apreciar uma obra artística, 
seja qual for sua linguagem, não são as 
mesmas necessárias para se fazer um cál-
culo, mas não importa se essa apreciação 
é de uma carta geográfica ou de um texto 
de Literatura, Ciências ou História. (SEL-
BACH, 2010, p. 54).

As especificidades de cada disciplina da grade das licen-
ciaturas devem servir-nos para fomentar um diálogo entre todas 
as áreas científicas. Obviamente, determinadas áreas das Ciên-
cias Humanas e Sociais dialogam com mais facilidade com os 
conhecimentos da área da Educação, mas isso não inviabiliza o 
diálogo com as disciplinas da área de Exatas, por exemplo.

Ainda, nas palavras de Jean-Jacques Wunenburger e Al-
berto Filipe Araújo (2006) existe uma “pedagogia utópica”, po-
rém que acreditamos, assim como Paulo Freire, ser possível de 
realização, já que não existe homem sem sonhos. E sonhamos 
com uma educação de qualidade para todos! 

Pensar que a escola pode ser um lugar de verdadeira 
interconexão de saberes parece ser algo utópico, mas acredi-
tamos que seja possível e que isto faça sentido na verdadeira 
humanização dos educandos e profissionais da educação.

Wunenburger e Araújo (2006, p. 67) nos dizem que: “O 
que pretendemos pois dizer é que compete à pedagogia utópi-
ca conjugar as múltiplas dimensões do projecto antropológico 
do sujeito numa perspectiva outra de existência”. E vendo estas 
múltiplas dimensões através das várias áreas do saber sendo 
aplicadas na formação dos pedagogos, cremos que há, sim, um 
caminho “ideal” de excelência em qualidade de formação.

Assim, uma formação integral do pedagogo somente pode 
ser completa com ensinamentos diversos e de professores das 
mais variadas áreas, mas sem deixar de lado o foco principal na 
educação. Conforme nos diz, novamente, Libâneo (2001), varia-
dos saberes e ações fazem parte do ato educativo:

É inevitável o reconhecimento de que a 
Pedagogia está associada à transmis-
são-apropriação de conhecimentos, mas 
é preciso dar a essa expressão um sen-
tido bastante amplo. Daí a conveniência 
de entender os termos conhecimentos e 
conteúdos no sentido de saberes, sabe-
res-conhecimentos, saberes-experiências, 
saberes-habilidades, saberes-valores (LI-
BÂNEO, 2001, p. 8).
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Portanto, temos professores de várias áreas do saber for-
mando os futuros pedagogos do curso de Licenciatura em Pe-
dagogia do Parfor de Araguaína. O que no começo do Parfor 
foi uma necessidade (utilizar todos os professores disponíveis 
para a empreitada de formar pedagogos) tornou-se um motivo 
de orgulho pela variedade de saberes que os futuros pedagogos 
levarão para suas atuações educacionais no ensino básico.

Considerações finais

Esse texto buscou colocar-se como uma tentativa de re-
flexão das ligações entre os vários saberes oriundos de distintas 
pessoas e espaços envolvidos no Parfor. Um destes espaços 
é o espaço da universidade, onde se buscou compreender e 
questionar as práticas pedagógicas dos professores formadores 
e dos próprios estudantes do Parfor. Outro importante espaço é 
o espaço da sala de aula dos estudantes do Parfor (onde lecio-
nam), de onde provêm as indagações sobre as práticas realiza-
das ai.

Aprender a refletir sobre a própria prática pedagógica pa-
rece ter sido um dos mais interessantes resultados que notamos 
nos estudantes do último período da Licenciatura em Pedago-
gia. Acreditamos que essa habilidade para a reflexão crítica par-
tiu da interconexão de saberes, que se mostrou como um dife-
rencial positivo na formação dos futuros pedagogos do Parfor de 
Pedagogia.

A imagem de interconexão de saberes como uma teia nos 
permite entender a relação direta entre os saberes práticos tra-
zidos pelos estudantes do Parfor e os saberes teóricos trazidos 
pelos professores das diferentes áreas. Essa relação de sabe-
res e experiências enriqueceram sobremaneira as discussões 
educativas no âmbito da formação de professores que deseja-
mos críticos.

O pensamento criativo e inovador, enquanto fermento 
para questionamentos, pode levar os estudantes a compreende-
rem sua posição não somente de aprendizes, mas de criadores 
de espaços educativos vivos. 

Finalizando, acreditamos que a discussão acadêmica que 
parte da prática do educando (e os estudantes do Parfor têm 
uma prática pedagógica riquíssima) deve ser expandida e com-
partilhada, valorizando teorias, memórias, saberes populares e 
eruditos, crenças, pensamentos, atividades, etc, para o benefí-
cio da própria Educação.
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Resumo
Uma das preocupações existentes hoje diz respeito a melhor 
utilização das fontes de energia, tanto na perspectiva da 
sustentabilidade como da economia dos recursos. Assim sendo, 
o foco deste trabalho é o desenvolvimento e implantação de 
uma central de automação de baixo custo a partir da interação 
entre uma placa Arduino Uno e um shield ethernet controlada 
remotamente via internet. As motivações para a pesquisa 
surgiram das observações realizadas no Instituto Federal 
do Maranhão – IFMA, campus de São João dos Patos/MA 
quanto ao consumo de eletricidade nas salas e laboratórios da 
instituição, bem como da necessidade de redução do consumo 
para atender a comissão de sustentabilidade do campus que 
buscava instrumentos de controle para o uso da eletricidade. 
Para tanto, foi desenvolvido um aplicativo para dispositivos 
móveis (celular, tablet) que utilizem o sistema operacional IOS 
para controlar todas as funções dos aparelhos de ar condicionado 
do IFMA de São João dos Patos. Os softwares empregados no 
desenvolvimento do protótipo são de código aberto, enquanto os 
componentes do hardware são de baixo custo, possibilitando um 
produto final com custos reduzidos.
Palavras-chave: Microcontrolador. IOT. Prototipação.

Introdução

O projeto apresenta o funcionamento de uma central de 
automação que possibilita a comunicação entre uma placa AT-
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mega com um Ethernet Shield e um celular IOS para controlar 
um ar condicionado através de um aplicativo que utiliza o proto-
colo OSC.

De acordo com Sgarbi e Tonidandel (2006), a palavra do-
mótica (também conhecida como automação residencial) surgiu 
da fusão entre a palavra latina domus (casa) e robótica (integra-
ção de diversas tecnologias no ambiente doméstico).

A domótica vem crescendo exponencialmente nos últimos 
anos, o que lhe proporcionou um lugar de destaque no mercado 
mundial. Com isso, novas tecnologias surgiram trazendo maior 
conforto e comodidade às pessoas. Além disso, sua utilização 
possibilita a redução no consumo de energia elétrica.

O sistema proposto foi desenvolvido a partir do estudo de 
vários protocolos de comunicação onde ao final optou-se pelo 
uso do wi-fi, TCP e OSC. A escolha desses protocolos se deu 
pela presença maciça na maioria dos dispositivos móveis e por 
ser uma das principais formas de conexão com a internet res-
pectivamente. 

Os componentes que integram a central de comando são 
os seguintes: um emissor e receptor infravermelho, um resistor 
de 330 Ohm, um Arduino Uno, um shield ethernet e um celular. 
Para a aplicação do projeto foi desenvolvido um aplicativo para 
o sistema operacional IOS que gerenciasse o uso dos aparelhos 
de ar condicionado do IFMA/São João dos Patos. Os comandos 
serão enviados ao roteador via wireless para serem processa-
dos na plataforma Arduino que irá ativar/desativar os sensores e 
atuadores interligados a ele. 

Em 1999, Kevin Ashton, um dos co-fundadores do AutoID 
Center do Massachusetts Institute of Technology (MIT), usou 
pela primeira vez o termo Internet das Coisas (IoT) durante uma 
apresentação na empresa Procter & Gamble (P&G).

Segundo Correia (2011), o conceito de Internet das Coi-
sas está associado à ideia de que todos os objetos podem ser 
interligados via internet. Para isso, basta haver um dispositivo de 
comunicação e localização (RFID) para trocar informações entre 
si e tomar decisões a partir das informações obtidas.

A “Internet das Coisas” se refere a uma re-
volução tecnológica que em breve conec-
tará equipamentos como eletrodomésticos, 
meios de transporte, roupas e maçanetas 
conectadas à Internet e a outros disposi-
tivos, como computadores e smartphones 
(Zambarda, et. al, 2014).
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Um dos grandes diferenciais da Internet of Things (IoT) 
está relacionado à possibilidade de tornar possível o monito-
ramento das coisas por meio de sensores e microchips sem a 
intervenção humana. Esse novo conceito de internet permite a 
interação M2M (máquina-a-máquina) permitindo o cruzamento 
de dados para atender a necessidades do dia-a-dia.

Acredita-se que a IOT tenha surgido entre os anos de 
2008 e 2009, conforme figura abaixo: 

Figura 1 -  Surgimento da internet das coisas

Fonte: Evans (2011, p. 3).

A cada instante a tecnologia vem promovendo transfor-
mações nos hábitos sociais das pessoas. A interatividade da in-
ternet com outras tecnologias e equipamentos vem mudando a 
rotina do cidadão comum e dos grandes empresários, seja em 
seus lares ou no seu local de trabalho. Nesse exato momento 
há bilhões de dispositivos gerando e processando informações 
sobre temperaturas, velocidades, consumo de energia entre ou-
tros.

Segundo a Evans (2011) em 2020 haverá cinquenta bi-
lhões de dispositivos ligados à Internet, ou seja, mais do dobro 
dos habitantes do planeta. Isto significará que a Internet deixará 
de ser uma rede para interligar pessoas e passará a ser uma 
rede de coisas.

O Aplicativo escolhido para desenvolver o aplicativo (App) 
foi o TouchOSC que utiliza o protocolo TCP/IP para receber e 
enviar informações entre o Arduino e o dispositivo móvel. Outra 
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razão que levou a escolha desse App foi o fato de ele apresentar 
uma interface gráfica amigável e por não exigir conhecimento 
em programação JAVA para desenvolvê-lo. As mensagens se-
rão enviadas através da comunicação wi-fi permitindo o aciona-
mento dos ares condicionados a grandes distâncias pelo usuário 
desde que esteja conectado na mesma rede. Para o desenvol-
vimento do aplicativo foi utilizado as linguagens Processing e 
C++.

Metodologia

Para a concretização deste trabalho foi necessário a rea-
lização de estudos aprofundados sobre os componentes físicos 
e lógicos que compõem o protótipo e das tecnologias utilizadas 
no desenvolvimento do aplicativo que irá controlar os ares con-
dicionados. A fundamentação teórica teve como base artigos 
científicos, trabalhos de conclusão de curso, livros e materiais 
publicados na internet. Para coleta de dados foi utilizado relató-
rios, documentos, observações e implantação do sistema para 
verificar a sua eficácia no controle da redução do consumo de 
energia no campus.

Para a criação do protótipo foi utilizado um conjunto de 
softwares/hardwares que atendem aos requisitos de execução 
dos comandos de acordo com as especificações do programa. 
Apresentou-se também conceitos acerca das tecnologias utiliza-
das no protótipo.

O protótipo foi construído a partir de 2 placas Arduino 
Uno, 1 Shield Ethernet W5100, 1 LED emissor e 1 receptor in-
fravermelho, 1 resistor de 330 Ohms e um celular com sistema 
operacional IOS.

Tecnologias aplicadas

Os softwares e hardwares utilizados neste trabalho foram 
importantes para a materialização do protótipo, porém, não po-
demos deixar de mencionar a tecnologia de comunicação sem 
fio “wi-fi” que é a responsável pelo envio e recepção das infor-
mações necessárias para o funcionamento do sistema.
 
A  plataforma arduino uno

Desenvolvido na Itália, o Arduino consiste em uma plata-
forma de código aberto destinado a criação de protótipos. (SIL-
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VA, 2014, p. 21). De acordo com McRoberts (2011), o Arduino 
assume o papel de software/hardware e apresenta uma interface 
amigável e de fácil uso. O projeto original foi desenvolvido para 
um público bastante eclético abrangendo estudantes, artistas, 

designers e pessoas 
que demonstrasse in-
teresse pelo assunto.

A figura 2, apre-
senta a Placa Arduino 
Uno utilizada neste 
projeto e que serviu 
de subsidio para a im-
plantação do sistema.

Seu uso pode ser 
feito a partir da intera-
ção entre um computa-
dor e alguns aplicativos 
como o Adobe Flash, 
Processing, Max/MSP, 

Pure Data ou Super Colider. Por se tratar de uma multiplatafor-
ma sua configuração pode ser feita em vários ambientes Mac.

A linguagem de programação é baseada em wiring, o am-
biente de desenvolvimento (Integrated Development Environ-
ment – IDE) tem origem em processing o que a torna de fácil en-
tendimento graças as bibliotecas que possibilitam a criação de 
funções através de uma sintaxe parecida com a linguagem C/C++.

 O shield ethernet w5100

A popularidade do Arduino no mundo acadêmico está re-
lacionada à sua grande versatilidade. Isto só é possível devido 
ao uso de Shields integradas a ele. As Shields são placas de cir-
cuito compostas por sensores, displays de LCD, módulos de co-
municação ou relês que podem ser acopladas às placas Arduino 
e conectadas à internet através de um (IP) nos protocolos TCP 
ou UDP e é facilmente utilizado usando a biblioteca Ethernet 
Library e SD Library (McRoberts). Assim, o seu monitoramento 
pode ser feito via web a partir de um celular. 

A comunicação entre o Arduino e o Shield Ethernet é feita 
através de um cabo de rede tornando possível o monitoramento 
dos aparelhos de ar condicionado a partir da rede local ou de 
qualquer lugar desde que haja uma rede disponível.

A interação Ethernet Shield e Arduino com a internet será 
feita por meio de um cabo ethernet e suporte à rede.

Fonte: (ARDUINO OS, 2016)

Figura 2 - Placa Arduino Uno
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TCP e  
UDP.

Suportando 
até quatro cone-
xões de soquetes 
e com uma veloci-
dade de conexão 
de 10/100 MB, o 
shield desempenha 
um papel importan-
te no circuito. 

Sensores infra-
vermemelhos

Os sensores 
são dispositivos 
que respondem a 
um estímulo físico/
químico de ma-
neira específica e 
mensurável analo-
gicamente. 

De acor-
do com a Evans 
(2011), a presença 
de sensores nas 
indústrias, prédios 

e residências é muito forte em decorrência do grande número 
de dispositivos integrados e controlados remotamente, pois a 
automação se transformou em uma alternativa na redução do 
consumo de energia elétrica.

Os sensores infravermelhos ocupam uma posição de des-
taque quando o assunto é automação, pois possuem uma infi-
nidade de aplicações que vão desde o código de barras até as 
chaves ópticas e detectores.

Os sensores infravermelhos são classificados com base 
em suas propriedades funcionais. Neste trabalho utilizaremos 
sensores infravermelho, um LED e uma placa Arduino.

Fonte: Arduio (2016).

Fonte: Arduinoecia (2016).

Figura 3 - Shield Ethernet

Figura 4 - Arduino acoplado a um shield 
conectado ao cabo ethernet.
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Figura 5 - Sensor Infravermelho, LED e Placa Arduino

Fonte: Arduino Livre (2016).

Protocolos OSC

A interface do aplicativo a ser instalado no celular pode 
ser alterado facilmente através da ferramenta TouchOSC, onde 
o usuário pode criar telas de acordo com as especificações do 
projeto. Outra vantagem desse aplicativo está associada ao fato 
dele possuir a biblioteca ARDOSC compatível com a placa Ar-
duino, tornando a comunicação entre ambos mais eficiente. O 
aplicativo apresenta respostas rápidas aos comandos recebidos.  

A comunicação entre o Arduino e o dispositivo móvel será 
feita por meio do TouchOSC utilizando um protocolo TCP/IP para 
transmissão e recepção das informações por meio de uma rede wi-fi.

Figura 6 -  Ambiente de personalização do TouchOSC

Fonte: Elaborada pelo autor

Através da ferramenta TouchOSC Editor pode-se perso-
nalizar a interface gráfica colocando legendas para facilitar o 
entendimento do usuário final, clicando com o botão direito e 
selecionando (label VII).
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Central de automação

O foco deste trabalho está voltado para a automação dos 
aparelhos de ar condicionado do IFMA/São João dos Patos. 
Tem-se como objetivo a implementação de uma central de au-
tomação que otimize o gerenciamento do consumo energético e 
que possua um custo de implantação acessível.

Essa necessidade é resultante de um trabalho que esta 
sendo desenvolvido pelo Campus do IFMA de São João dos Pa-
tos que através da comissão de sustentabilidade está buscando 
ações que visem o gerenciamento de energia no campus, já que 
este funciona com o uso de ar condicionada nos departamentos, 
salas de aula e laboratório nos três turnos.

A figura 8 ajuda a melhor compreender o funcionamento 
do sistema proposto neste trabalho. O dispositivo móvel envia 
os comandos para o Arduino que os processa e transforma em 
informações que são enviados para o ar condicionado.

Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 7 -  Adicionando funções ao aplicativo. 
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Figura 8 -  Diagrama da central de automação desenvolvida, Dispositi-
vo Móvel, Roteador Shield Acoplado ao Arduino, Ar Condicionado.
                                                                                                        

                                                           

                                                              

Fonte: Elaborada pelo autor

A central é formada por uma placa Arduino, um shield 
ethernet que faz a comunicação com o mundo externo via inter-
net por meio de um celular.
    
Considerações finais

A partir da utilização do Arduino Uno como central de au-
tomação verificou-se sua versatilidade para o controle de apare-
lhos elétricos em qualquer situação. Além de ser uma ferramen-
ta de fácil implementação, apresenta algumas limitações em sua 
estrutura, como capacidade de portas de saída e de processa-
mento de informações. A escolha do protocolo TouchOSC para 
a criação do aplicativo se deu ao fato de não exigir conhecimen-
to aprofundado em programação JAVA por parte dos usuários 
que utilizam o sistema operacional IOS existente na maioria dos 
celulares.

O sistema apresentado neste trabalho permite ao usuário 
aperfeiçoar e ampliar suas funções, tendo em vista que a au-
tomação apresenta um vasto leque de possibilidades além da 
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apresentada nesse projeto como, por exemplo, a utilização de 
sensores de luminosidade para ligar e desligar as lâmpadas de 
todas as dependências do prédio.

Em linhas gerais conclui-se que o trabalho desenvolvi-
do conseguiu atingir seus objetivos, uma vez que o aplicativo 
produzido foi capaz de monitorar remotamente o acionamento 
dos ares condicionados, permitindo assim um acompanhamento 
mais efetivo sobre o uso destes aparelhos e evitando o desper-
dício de energia elétrica, o que consequentemente reduzirá as 
despesas com energia elétrica no Campus.
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LENÇÓIS-BA, UMA ABORDAGEM SOBRE AS 
TRILHAS GEOGRÁFICAS

Joceildes Sá Mello1

Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância 
do uso de trilhas como ferramenta pedagógica para auxiliar no 
ensino de geografia e dessa forma tornar o ensino-aprendiza-
gem mais prazeroso, permitindo aos alunos uma construção de 
conhecimento a partir de uma perspectiva geográfica. 
A escolha do lugar para elaboração do presente trabalho foi a par-
tir da representação do lugar para os alunos. A produção do mapa 
mental sobre uma das principais trilhas existentes no município 
de Lençóis permitiu ao aluno um olhar holístico sobre os aspectos 
naturais e culturais do município oferecendo a possibilidade de 
reconhecer-se enquanto integrante do espaço geográfico, com-
preendendo o lugar onde vive e interpretando as transformações 
que são dadas a partir da apropriação dos recursos naturais.
Os mapas mentais podem ser um instrumento pedagógico que 
auxilia na construção do conhecimento, dando ênfase a hierar-
quização dos conceitos geográficos possibilitando uma repre-
sentação gráfica do conhecimento. A construção deste material 
didático sobre as trilhas de Lençóis possibilitou a integração de 
conhecimentos, uma vez que o aluno adquire a teoria em sala de 
aula e associa o conhecimento adquirido com a prática da trilha.
Palavras-chave: Geografia, Trilha. Recursos naturais.

Introdução 

Desde os primórdios os seres humanos se deslocam no 
espaço de um lugar para o outro, buscando conhecer novos cami-
nhos assim as trilhas sempre levam a algum lugar. Dessa forma 
esse trabalho mostra a importância das trilhas como um grande 
aliado da educação especialmente na disciplina de geografia au-
xiliando na formação de cidadãos críticos, capazes de interpre-
tar o espaço geográfico e suas distintas formas de apropriação.

A atividade de trilha permitiu aos alunos a interpretação 
do espaço geográfico e o lugar no qual está inserido, oportuni-
zando um novo olhar para locais já vistos antes ou através de 
locais nunca visitados.

A Escola Municipal Coronel Horácio de Matos fica no Mu-

1 Professora-aluna do Curso de Geografia - Lençóis - BA. jocesamello@
hotmail.com.
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nicípio de Lençóis - Bahia, atendendo o público de do ensino 
fundamental II. A presente instituição está situada próxima uma 
trilha bastante visitada por nativos e turistas, a trilha do Rio Ser-
rano de aproximadamente três quilômetros. É uma trilha de fácil 
acesso e também conhecida pelos alunos como os “caldeirões”.

A escolha da trilha foi decorrente a importância desta para 
o município ao que tange ao lazer, desta forma permite aos alu-
nos um analise do lugar não apenas como o lugar de lazer, mas 
de construção do conhecimento nos aspectos naturais. Dentre 
os aspectos naturais apresentados, foram dada ênfase ao re-
levo, geologia, vegetação. Cada sistema analisado aos alunos 
foi fornecido anteriormente uma abordagem teórica em sala de 
aula, desta forma o aluno obteve base para interpretação dos 
sistemas naturais citados e uma analise mais aprofundada so-
bre a importância da preservação do seu lugar.

A turma do 8 º ano C vespertino é composta por alunos 
de 13 a 15 anos com diferentes níveis de aprendizagem, dessa 
forma o mapa mental é recurso pedagógico que possibilita a in-
terpretação dos dados científicos de forma gráfica na organiza-
ção dos conhecimentos aprendidos permitindo uma melhor re-
flexão do espaço geográfico contribuindo para a construção de 
uma reflexão crítica e, principalmente, transformadora assim os 
mapas mentais podem ser elaborados com objetivos variados, 
com o intuito de desvendar trajetos, lugares, conceitos e ideias 
(KOZEL, 2005, p. 145).

Desse modo o mapa mental permitiu ao aluno utilizar 
além da fala e da linguagem apresentar suas interpretações a 
respeito da trilha percorrida através de leituras mais científicas 
da sua realidade.

Procedimento metodológico

Planejar o uso da trilha como instrumento pedagógico re-
quer um minucioso trabalho de pesquisa para que cada etapa do 
planejado alcance objetivo proposto.

1ª Etapa:

• Escolha da trilha tendo em vista o conteúdo estudado 
e os objetivos a serem alcançados utilizando essa ferra-
menta;
• Pensar em cada detalhe da trilha como objeto de estudo;
• Elaborar cada passo adequando o conteúdo teórico ao 
que será aprendido in loco;
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2ª Etapa:

• Conversei com os alunos sobre essa trilha, fazendo o 
levantamento do conhecimento de cada um sobre o local 
a ser visitado;
• Instiguei-os a pensarem e falarem dessa trilha com de-
talhes;
• Elaborarei uma tabela sobre o que sei e que aprendi dei-
xar em branco para ser preenchida após a visita;
• Lembrei da seriedade desse trabalho e a importância do 
companheirismo e da coletividade; 

3ª Etapa:

• Dividi a turma em equipes, para que cada uma delas 
fique com um aspecto a ser observado – estudado;
• Os aspectos a serem estudados foram: relevo, vegeta-
ção e geologia;
• A observação e atenção foram necessárias para o se ter 
um novo olhar.

4º Etapa:

• Ao começar a trilha instiguei-os com perguntas que os 
fizeram ficarem atentos e curiosos;
• Fizemos paradas estratégicas para fazer as explicações 
e elucidar dúvidas quando necessário;
• Chegando ao local foi explicado sobre os pontos princi-
pais e sobre os processos de transformação provocados 
pelo relevo e da formação do solo
• Incentivei-os a registrarem os momentos com fotos e 
anotações, pois foram instrumentos para montar o mapa 
mental dessa trilha; 

5ª Etapa:

• Em sala de aula foi feita a seleção e impressão das fotos;
• Relembrei o que foi estudado e aprendido na trilha;
• Montaram do mapa mental da trilha do Serrano coletiva-
mente;
• Após o mapa concluído as equipes começaram apre-
sentar dentro da proposta do mapa mental;
• Após apresentação em sala de aula o mapa foi exposto 
no pátio da escola para compartilhar o que foi aprendido.
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Resultados e discussões

Acredita-se que o uso da trilha incita a necessidade de 
aventurar-se e consequentemente vivenciar os processos na-
turais e sociais que o ambiente oferece, aumentando a capaci-
dade de interação com outras especialidades, neste caso, além 
dos aspectos relevo, geologia e vegetação, durante o percurso 
serão abordadas também aspectos sociais.

Pinheiro (2006), afirma que:
O ambiente e o homem, inseridos na pai-
sagem, revelam informações que são vis-
tas e sentidas na relação de uso e intera-
ção. De um lado estão as características 
do ambiente, com formas e sentidos; de 
outro o indivíduo que vê, sente ou percebe 
a sua volta sob prismas/valores culturais, 
vivos, carregados de significados.

Levá-los ao Rio Serrano, já começa processo de provoca-
ção do conhecimento, como exemplo a origem do nome dessa 
Trilha. Percorrer esse caminho já visto tantas vezes e ainda sim 
despertar uma intepretação sobre o lugar no qual é dado apenas 
como recurso de lazer.

Conforme Oliveira e Assis (2009, p. 198), a aula prática 
em campo é uma atividade extra sala/extra escola que envolve, 
concomitantemente, conteúdos escolares, científicos (ou não) e 
sociais com a mobilidade espacial; realidade social e seu com-
plexo amalgamado material e imaterial de tradições/ novidades. 
Então utilizar as Trilhas como recurso didático dá aos alunos 
uma dimensão bem maior do conteúdo aplicado fazendo com 
que aprenda de forma prática e real.

Cada aluno envolvido nessa atividade poderá teve um 
olhar diferenciado para o meio ambiente e agora vivenciadas de 
forma prática como destacado por Marinho (2004),

[...] acreditando que as mudanças de ati-
tudes e comportamentos serão obtidas 
por meio da educação, sendo a escola 
um espaço social privilegiado a contribuir 
para que tais mudanças aconteçam e, que 
a consciência ambiental é também uma 
construção social, nesse contexto o papel 
da educação ambiental torna-se mais do 
que relevante – torna-se primordial.

A visitação da Trilha como recurso didático abre um leque 
para a interdisciplinaridade, pois podem pontuar outros aspectos 
como biológicos, históricos e físicos. Dessa forma o uso da Trilha 
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além de prazeroso fomenta o aprendizado de forma concreta.
Dessa forma a Trilha do Rio Serrano promoveu o conhe-

cimento a partir da prática, permitiu ao aluno a compreensão do 
seu lugar e aos processos de produção do espaço geográfico.

Dentre os resultados da experiência aqui abordada o ato de 
planejamento da trilha permitiu uma reflexão sobre a temática a ser 
abordada em campo, desta forma Callai et al. (1988), reitera a im-
portância do planejamento de campo. Conforme Callai et al. (1988):

Vale lembrar aqui que durante o tempo em 
que se desenvolve todo o processo do tra-
balho de campo (planejamento, execução, 
análises e relatórios), o professor deve ter 
a preocupação constante de situar a ativi-
dade que está sendo desenvolvida dentro 
do contexto dos objetivos pelos quais es-
tão sendo desenvolvidas as tarefas. Isto 
é necessário para se evitar o “fazer pelo 
fazer” apenas.

Entende-se que o docente necessita desenvolver me-
todologias e buscar ferramentas para que os alunos tenham a 
possibilidade de utilizar o conhecimento geográfico para inter-
pretar o espaço cotidiano e que, indiretamente afetam sua pró-
pria vivência.

O caminho didático da geografia pauta-se na probabilidade 
de encontrar passagens que colaborem para a formação de indi-
víduos mais atentos para as transformações que acontecem no 
espaço ao seu redor seja de cunho físico, político, cultural e social.

Primeira parada para que os alunos pudessem observar, 
ou melhor, tivessem um novo olhar para o Rio Serrano.

Nesse momento realizou-se uma explanação sobre a for-
mação do solo e seus fatores de formação: material de origem, 
clima, matéria orgânica, relevo, tempo, os alunos ficaram aten-
tos para cada detalhe que era mostrado e exemplificado.

Fonte: Da autora. Fonte: Da autora.

Figura 1 -  Mirante Serrano Figura 2 - Trilha do Rio Serrano
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Alunos produzin-
do o mapa mental cole-
tivamente. Cada equipe 
apresentou o que foi 
abordado em campo, 
desta forma pode-se 
perceber a capacidade 
de percepção e apreen-
são do conhecimento 
abordado em campo. 
Momento muito impor-
tante, pois tiravam dú-
vidas e acrescentava 

informações.
Produção do 

Mapa Mental feito a 
partir de estudos em 
sala de aula seguido 
de visitação a Trilha do 
Rio Serrano e sistema-
tização do aprendizado 
através do mental.

Apresentação do 
Mapa Mental pelos alu-

nos, momento em que 
fizeram a leitura das imagens e sistematizaram o conhecimento 
aprendido e externalizaram de forma coletiva o que vivenciaram 
sobre a Trilha visitada.

Considerações finais

Espera-se com esse trabalho de visitação da trilha pos-
sa ampliar e salientar a importância de construção de um olhar 
mais aprofundado para as mudanças que ocorrem no espaço 
fazendo com que os alunos aprendam muito mais além da vege-
tação local, a formação das rochas e consequentemente do re-
levo, mas que consigam utilizar o conhecimento geográfico para 
interpretar os diversos contextos espaciais.

Os mapas mentais articulados ao ensino da geografia per-
mitem ao aluno a transposição dos conhecimentos bem como a sua 
interpretação da trilha e os processos modificadores do espaço.

Assim os mapas mentais permitiram que cada aluno fi-
zesse a integração no processo de ensino-aprendizagem nessa 

Fonte: Da autora.

Fonte: Da autora.

Figura 3 -  Produção do mapa Mental

Figura 4 -  Mapa Mental da Trilha do Rio 
Serrano. 
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disciplina e do conteúdo 
abordado, pois desenvol-
ve nos alunos uma leitura 
dos fenômenos naturais 
e suas transformações 
compreendendo a orga-
nização espacial da sua 
comunidade de forma 
real e prazerosa.

O objetivo dessa 
caminhada pelos saberes 

geográficos é fazer com o 
aluno enquanto indivíduo 

desenvolva uma leitura e análise espacial e que contribua para 
construção de uma reflexão crítica sobre seu município sabendo 
da importância da preservação dos recursos naturais que inter-
fere diretamente nos aspectos sócio-econômicos.
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LIBRAS COLOCADA EM CENA: O CURSO 
DE LETRAS-LIBRAS (PARFOR/UFPI) E A 

LOCALIDADE VÁRZEA QUEIMADA – DIÁLOGOS 
POSSÍVEIS.

Maraisa Lopes1

Hildegardes Alves Bandeira Bomfim2

Resumo
Em 2016, o Parfor/UFPI iniciou as atividades do curso de 2ª Li-
cenciatura em Letras-LIBRAS, pois muitos são os professores da 
rede pública de ensino que vêm recebendo surdos em suas sa-
las de aula. Muitas têm sido as experiências vividas neste curso 
e, por isso, vimos, por meio desse trabalho, socializar uma prá-
tica pedagógica que traz em si a marca da transdisciplinaridade, 
quer por viabilizar o contato dos alunos ouvintes do Curso com 
um professor formador surdo, o que caracteriza um ambiente de 
interação bilíngue, quer por promover o enfrentamento de uma 
situação inusitada: a existência de uma comunidade surda no 
estado do Piauí, mais precisamente na localidade Várzea Quei-
mada, que não utiliza LIBRAS e que possui uma forma de co-
municação própria (a CENA). Para tal, assume-se a observação 
participante como método investigativo, dada sua característica 
essencial: o contato direto do(s) investigador(es) com o objeto 
investigado. Utilizou-se um breve questionário aberto com três 
perguntas para se ter acesso às percepções dos participantes 
acerca dessa prática pedagógica. Com base nas percepções 
coletadas, constata-se que tal experiência permitira aos envolvi-
dos, “abrir os olhos para as diferenças” e para as situações-pro-
blemas que devem por nós, professores, ser enfrentadas.
Palavras-chave: Língua de sinais. Formação de professores. 
Educação bilíngue. 
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Considerações Iniciais

Ao consultarmos a Carta Magna Brasileira (BRASIL, 
1988), deparamo-nos com o Artigo 5º, em que se afirma que “To-
dos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade”. A noção de igualdade fortemente 
pautada em nossa Constituição traz em si a necessidade de dis-
cussão sobre como manter a equidade entre seres que possuem 
entre si diferenças? Como garantir, conforme o artigo supracita-
do, que a educação seja direito de todos e dever do Estado e da 
família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho? Ou ainda, remontando ao Artigo 206, em seu 
Inciso I, como garantir a igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola para todos os alunos? Partindo desse 
pressuposto, como pensar, então, a inclusão de alunos com de-
ficiências em salas de aula do ensino regular? Como inserir alu-
nos surdos em um contexto escolar regular de maioria ouvinte?

Estas e outras questões têm sido aventadas desde as 
décadas finais do século XX, já que, cada vez mais, há a ne-
cessidade de se constituir uma escola cuja prática pedagógica 
seja estruturada de modo a contemplar as necessidades de to-
dos, de forma igualitária, conforme discutido e assumido a par-
tir de documentos legais nacionais e internacionais, tais como: 
a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988); a Declaração 
Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990); a De-
claração de Salamanca (UNESCO, 1994) e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). Já no século XXI, 
amplia-se a legislação que contempla a pessoa com deficiência 
por meio da Convenção da Guatemala, ou ainda, Convenção 
Interamericana para a eliminação de todas as formas de discri-
minação contra as pessoas portadoras de deficiência (BRASIL, 
2001), bem como pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (BRASIL, 2015).  E, mais especificamente, no que 
tange à LIBRAS, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providên-
cias; e, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 
regulamenta a Lei nº 10.436.

Pensar a inclusão de estudantes com deficiência no siste-
ma regular de ensino implica assumir uma perspectiva de edu-
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cação para todos, pois ao planejarem-se adaptações pedagógi-
cas para um aluno que tenha algum tipo de deficiência, deve-se 
levar em consideração a multiplicidade de formas de aprender e 
de ensinar e a necessidade de práticas pedagógicas heterogê-
neas formuladas para indivíduos com diferentes deficiências ou 
necessidades educacionais específicas, de diferentes origens 
socioeconômicas e contextos culturais distintos, em uma escola 
cada vez mais plural e democrática, em que não se pode supor 
que exista uma única forma de ensinar e aprender.

O Plano Nacional de Educação 2014-2024 (BRASIL, 
2014) marca em suas metas a busca por uma educação para to-
dos. Vemos especificamente na meta 1, no item 1.11, o fomento 
à educação bilíngue para crianças surdas e na meta 4, no item 
4.7, a garantia de oferta de educação bilíngue, em Língua Brasi-
leira de Sinais (LIBRAS) como primeira língua e na modalidade 
escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos(às) alu-
nos(as) surdos e com deficiência auditiva de zero a dezessete 
anos, em escolas e classes  bilíngues e em escolas inclusivas, 
nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 
de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, além de tratar no item 4.13 da 
necessidade de apoiar-se a ampliação das equipes  de profis-
sionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos(das) estudantes surdos, ao prever a oferta de 
tradutores(as) e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para 
surdos-cegos, professores de LIBRAS, prioritariamente surdos, 
e professores bilíngues para o ensino de alunos surdos.

A Política Nacional de Educação busca instituir sistemas 
educacionais que consideram igualdade e diferença como va-
lores indissociáveis e constitutivos de nossa sociedade. Nesse 
sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspec-
tiva da Educação Inclusiva propõe o delineamento de ações 
educacionais que visam superar a lógica da exclusão no am-
biente escolar e na sociedade de forma geral. Para efetivar tal 
propósito, defende a matrícula dos alunos, independentemente 
de sua diferença, no sistema regular de ensino, organizado para 
assegurar condições adequadas para um processo educacional 
igualitário a todos nos diferentes níveis de ensino. Há, portanto, 
a necessidade de se repensar a organização das escolas de 
maneira que os alunos, sem exceção, tenham suas especifici-
dades atendidas (BRASIL, 2008).

Sobre a educação bilíngue para surdos, deve-se ponderar 
que este tem sido um campo de tensão em solo brasileiro, já que 
duas correntes teóricas se enfrentam: a da educação especial, 
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que chama para si a responsabilidade pela educação de alunos 
surdos, e a que compreende que o que há de especial na edu-
cação dos surdos refere-se unicamente à diferença linguística e 
sociocultural existente entre surdos e ouvintes (SKLIAR, 1999). 
Segundo Lodi (2013), essa antiga tensão continua a ser expres-
sa em documentos oficiais e mantém-se como tema de deba-
tes e embates entre os que defendem a educação para surdos 
como um campo específico de conhecimento e aqueles que a 
consideram como domínio da educação especial.

É fundamental que se entenda que essa polarização no 
que diz respeito à educação de surdos é decorrente de dife-
renças nas significações atribuídas aos conceitos de educação 
bilíngue para surdos e de inclusão, presentes em textos oficiais, 
no entanto, a comunidade surda e pesquisadores da área de 
educação de surdos assumem como coesa a significação apre-
sentada no Decreto nº 5.626/05 (LODI, 2013), a saber:

“Art.22º, 1§ São denominadas escolas 
ou classes de educação bilíngue aquelas 
em que a LIBRAS e a modalidade escrita 
da Língua Portuguesa sejam línguas de 
instrução utilizadas no desenvolvimento 
de todo o processo educativo” (BRASIL, 
2005).

Para que haja, então, uma educação bilíngue como pre-
vista no Decreto, fizera-se necessária a formação de professo-
res habilitados para tal. Essa formação passara a ser feita por 
meio do curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS, que segundo 
Quadros e Stumpf (2009), está organizado de forma a expressar 
o conhecimento na Língua de Sinais, bem como, a captar as 
formas de ensinar e aprender dos surdos. “Pensar um curso de 
Letras LIBRAS requer pensar um curso de um jeito surdo de en-
tender os conceitos e processar o conhecimento [...] e envolve 
os desafios da] própria língua e [...] as formas de produzir e vi-
sualizar o conhecimento” (QUADROS; STUMPF, 2009, p. 172).

Com essas formulações em mente, e, respondendo ao 
chamamento público por meio do Plano Nacional Viver Sem Li-
mites, bem como buscando contribuir para a formação de pro-
fessores competentes para atuar nesse meandro da educação 
bilíngue LIBRAS/modalidade escrita da Língua Portuguesa, a 
Universidade Federal do Piauí, deu início, em meados de 2014, 
ao curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS, na modalidade 
1ª Licenciatura, no Campus Ministro Petrônio Portela, sede da 
UFPI. No entanto, uma nova demanda com relação ao curso 
se apresentara: muitos eram os já licenciados, professores da 
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rede municipal e estadual de ensino nos diversos municípios do 
Piauí, que se deparavam (e, cada vez mais o fazem) com alu-
nos surdos em suas salas de aulas, com o enfrentamento de 
promover uma educação bilíngue e que careciam de formação 
específica para a prática pedagógica nessa seara.

Feita a constatação da existência de público-alvo ávido 
por formação, a UFPI, por meio do Programa Nacional de For-
mação de Professores da Educação Básica (Parfor), propôs a 
criação do curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS, modalida-
de 2ª Licenciatura, em 2016. Em sua primeira oferta ao público, 
por meio da Plataforma Freire e da validação das entidades ges-
toras responsáveis pela Educação Básica do Piauí e Maranhão, 
foram mais de 250 inscrições validadas e matrículas efetivadas. 
Na atualidade, o curso de Letras-LIBRAS do Parfor/UFPI funcio-
na em quatro campi da Universidade e no Polo de Esperantina, 
com seis turmas em andamento.

Neste primeiro semestre de funcionamento, para além 
dos desafios encontrados para o encaminhamento do curso, 
muitas têm sido as experiências exitosas que vêm sendo de-
senvolvidas. Dentre elas, buscamos socializar, por meio desse 
artigo, uma prática pedagógica que traz em si a marca da trans-
disciplinaridade, quer por viabilizar o contato dos alunos ouvin-
tes do curso, matriculados no Campus Senador Helvídio Nunes 
de Barros (Picos), com um professor formador surdo profundo 
e docente efetivo da UFPI, o que caracteriza um ambiente de 
interação bilíngue, quer por promover o enfrentamento de uma 
situação inusitada: a existência de uma comunidade surda no 
estado do Piauí, mais precisamente na localidade Várzea Quei-
mada, que não utiliza LIBRAS e que possui uma forma de comu-
nicação própria (a CENA3). 

Considerações metodológicas

Com o intuito de socializar uma prática pedagógica de-
senvolvida no curso de Letras-LIBRAS do Parfor/UFPI, sele-
cionamos a observação participante como método para nosso 
olhar exploratório. Correia (2009) afirma que relatos de estudos 
levados a cabo com o recurso da observação participante des-
de o início do século XX, chegando a quase ser abandonado 

3 Utilizamos o termo CENA, tal qual utilizado por Pereira (2013), 
assumindo-o como a forma de nomeação do modo de comunicação 
gesto-visual usado na comunidade de Várzea Queimada-PI. Cabe 
ressaltar que este é o termo utilizado pelos nativos para designar seu 
modo de comunicação.
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durante algumas décadas em que a supremacia do paradigma 
positivista veio pôr em causa a fiabilidade deste conhecimento.

Amplamente utilizada na atualidade, trata-se de uma téc-
nica de eleição para o investigador que visa compreender as 
pessoas e as suas atividades no contexto da ação, pautando 
se pelo contato direto e frequente com os atores sociais, em 
seus contextos culturais, podendo ser o próprio investigador 
considerado como um instrumento de pesquisa. Pode-se con-
siderar também que a observação participante se constitui em 
uma técnica de investigação que usualmente se complementa 
com a entrevista ou questionários semiestruturados ou abertos 
(CORREIA, 2009), fato que nos fizera propor aos participantes 
da pesquisa um questionário aberto com três questões, que, se-
gundo Gil (1999), pode ser definido como um instrumento de 
coleta de dados pelo viés escrito, que permite o conhecimento 
de opiniões, crenças, interesses, sentimentos, expectativas e si-
tuações vivenciadas.

Como os apontamentos apresentados neste artigo se re-
ferem a uma prática pedagógica que essencialmente reflete dois 
momentos diversos, optamos por observar as respostas dos 
professores cursistas acerca de sua experiência. Desse modo, 
os trinta e nove alunos matriculados no 1º semestre do curso 
de 2ª Licenciatura em Letras-LIBRAS, do Campus Senador Hel-
vídio Nunes de Barros, foram explicitados aos objetivos desse 
trabalho e convidados a participarem. O critério para seleção 
dos participantes se dera por meio da livre adesão à pesquisa.

Da apresentação da prática pedagógica, dos dados coleta-
dos e de algumas compreensões

O curso de Letras-LIBRAS do Parfor/UFPI ocorre em qua-
tro Campi da Universidade e um Polo, tendo sido escolhido para 
esta observação o grupo de alunos pertencente ao Campus lo-
calizado na cidade de Picos. Este município possui, de acordo 
com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE, 2010-2016), população de cerca de 76.700 pessoas, 
localiza-se na Mesorregião Sudeste Piauiense e na microrregião 
também denominada Picos, a qual congrega 20 municípios e 
cerca de 200 mil habitantes. Infelizmente, o IBGE não libera da-
dos acerca dos habitantes com surdez ou deficiência auditiva por 
meso ou microrregião do Estado, assim, apenas temos acesso 
aos dados totais do Piauí, colhidos em 2010, a saber: população 
urbana – mais de 118 mil pessoas e população rural – mais de 
66 mil pessoas. Cabe destacar que o levantamento de dados 
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feito pelo IBGE (2010) utiliza-se de três categorias: deficiência 
auditiva – não consegue de jeito nenhum; deficiência auditiva 
– grande dificuldade; deficiência auditiva – alguma dificuldade. 
Para os números acima, utilizamos a soma das três categorias 
já que não podemos precisar os critérios que as definem e que 
permitiriam a real separação entre surdos e deficientes auditivos 
conforme os ditames do Decreto nº 5626/2005.

Por ser uma cidade considerada como polo de comércio, 
de saúde e de educação na microrregião, Picos convive dia-
riamente com um alto fluxo de pessoas advindas de cidades e 
povoados circunvizinhos, fato que não é diferente quando pen-
samos a composição do rol de alunos matriculados no curso de 
Letras-LIBRAS desse Campus, já que dos 39 alunos matricula-
dos cerca de 60% moram e atuam como professores em cida-
des da microrregião de Picos.

Outra informação relevante sobre o grupo de participan-
tes é a de que em sua maioria são mulheres e a faixa etária dis-
tribui-se entre 25 e 55 anos.  Dentre os 39 alunos convidados a 
participarem da pesquisa, 17 deles aderiram livremente, respon-
dendo ao questionário proposto. É importante lembrar que um 
dos participantes que aderiu livremente à pesquisa é professor 
de LIBRAS na comunidade de Várzea Queimada-PI, que dista 
75km de Picos-PI.

Antes de socializar os dados por nós obtidos, acredita-
mos ser relevante contextualizar a prática pedagógica, que a 
nosso ver, traz em si traços de transdisciplinaridade ao possuir 
caráter pluralista quanto à construção do conhecimento, articu-
lando inúmeras faces de compreensão do mundo em busca de 
um objetivo: formar professores de Letras-LIBRAS capazes de 
pensar sobre o processo de ensino-aprendizagem de LIBRAS 
em ambientes de interação entre surdos e ouvintes por meio de 
uma educação bilíngue. Dessa maneira, nada mais significativo 
que vivenciar a possibilidade/realidade, ainda que, minimamen-
te, de práticas que se aproximem desse modelo educativo em 
sua própria formação. 

Assim, o grupo de alunos que participa dessa pesquisa 
teve a disciplina de LIBRAS I ministrada por um professor surdo, 
docente efetivo da Universidade Federal do Piauí. Para garantir 
a interação bilíngue, já que nem todos os matriculados no cur-
so são proficientes em LIBRAS, as aulas desse professor foram 
acompanhadas por uma intérprete de LIBRAS/Português. No 
bojo das ações desenvolvidas durante a disciplina, o enfrenta-
mento de uma situação inusitada: a visita à comunidade de Vár-
zea Queimada-PI, um local em que moram sujeitos surdos que 
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não utilizam a LIBRAS como forma de comunicação preponde-
rante e possuem uma forma de comunicação própria, a CENA, 
também se constitui como foco de nossa análise.

Partindo para a apresentação dos dados por nós coleta-
dos, iniciamos nossas ponderações a partir das respostas dadas 
à primeira pergunta do questionário: “O que vocês acharam de 
ter um professor surdo? Gostaram da experiência de um am-
biente bilíngue?” (Quadro 1).

Quadro 1 - Respostas dadas pelos participantes à primeira pergunta 
do questionário (transcrição literal, sem adequações linguísticas).

Participante 1 Para um curso como esse, é de grande valia a 
presença de um professor surdo, principalmente 
no nível do professor surdo, foi uma experiência 
ímpar para quem já teve contato com professores 
ouvintes, pois o ambiente bilíngue proporciona 
um aprendizado diferenciado já que entramos em 
contato com as especificidades e cultura do surdo.

Participante 2 Adorei ter um professor surdo para mim foi 
superação. Focaliza uma experiência de inclusão 
de alunos e professor surdo, com a presença de 
intérprete de língua de sinais. Alunos, professores 
e intérpretes envolvidos em um ambiente saudável 
e com muito aprendizado, as aulas foram muito 
produtivas, aprendemos muito com o professor 
surdo, a metodologia aplicada pelo mesmo 
foi bastante criativa; É um professor bastante 
preparado, humano e que tem a nos ensinar e 
engrandecer nossos conhecimentos. 

Participante 3 A respeito de termos um professor surdo, faz toda 
a diferença, pois este conhece a vivência e a luta 
do surdo para estar inserido na sociedade e no 
mercado de trabalho. Logo, seu ensino é ainda 
mais intencional, e procura nos modificar e nos 
transmitir este olhar para o surdo que ao passo que 
precisa ser visto, esta visão não pode ser com olhar 
de inferioridade, pois o surdo tem suas capacidades 
e suas potencialidades quando descobertas podem 
ser desenvolvidas. 

Participante 4 Ter um professor surdo foi uma experiência única, 
fantástica, maravilhosa! O ambiente bilíngue, 
mais do que aprendizagem, nos proporcionou 
conhecimento ímpar!
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Participante 5 Foi muito proveitoso a semana que estivemos o 
privilegio de estar com o professor surdo, pois 
o mesmo tentou e conseguiu repassar e nos 
deixar cada vez mais interessados na conquista 
de aprender LIBRAS, pois ele toda e qualquer 
expectativa quanto à disciplina e a sua capacidade 
enorme de envolver cada um... ele está de 
parabéns!

Participante 6 A experiência bilíngue foi de suma relevância para 
nosso aprendizado. Só veio a contribuir pois a 
interação surdo x ouvinte na maioria das vezes a 
comunicação é extremamente limitada.

Participante 7 A experiência com o professor surdo foi como nos 
colocar na realidade que exclui as pessoas surdas. 
Só que no meu caso como um ouvinte conhecendo 
uma nova língua. Senti a necessidade de lutar 
contra essa barreira que separa os ouvintes e das 
pessoas com surdez.

Participante 8 Uma experiência maravilhosa, pois o professor 
usou uma metodologia adequada, embasada nos 
conteúdos, apresentando dicas de como trabalhar 
com os surdos, contribuindo para um maior 
aproveitamento da turma. 

Participante 9 Ter um professor surdo foi uma experiência sem 
igual. Gostei da ideia de estar em um ambiente 
bilíngue e para ser sincero posso me acostumar 
com isso, pois foi muito prazeroso.

Participante 10 Foi uma experiência excepcional, foi um encontro 
mias que especial, o professor ministrou a disciplina 
maravilhosamente, espero muito que ele volte mais 
vezes para nossa turma.

Participante 11 Ter a oportunidade de pagar a disciplina LIBRAS 
I no primeiro bloco do curso de Letras/LIBRAS 
com um professor surdo foi uma experiência 
riquíssima e muito gratificante. Com ele, não 
aprendemos apenas os conhecimentos inerentes 
à disciplina, como também pudemos ver de uma 
maneira mais ampla a situação da pessoa surda 
na nossa sociedade. A sensação de conviver em 
um ambiente bilíngue foi incrível, algo antes visto, 
de fato, apenas nas leis e legislações que regem o 
nosso país. 
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Participante 12 O contato de inicio com o professor surdo logo 
no inicio para mim foi muito estranho, pois pensei 
que ele ia chegar logo exigindo que soubéssemos 
falar com ele bem no começo das aulas, mas muito 
estratégico fez com que nós tivéssemos a impressão 
que seria um professor altamente exigente não 
dava nem um sorriso no primeiro momento mas 
logo entregou que era apenas um teste para ver 
ate onde nós realmente estaríamos interessados 
em aprender falar com os surdos. Porem nada 
disso na verdade era um amor de professor super 
paciente com seus alunos, ensinou com muita 
dedicação, respeito as limitações de seus alunos. 
Da experiência no ambiente bilíngue uma das mais 
inesquecíveis que já tive em minha vida foi ótimo, 
pois não teve sensação melhor que ser recebida 
com tanto carinho amor e respeito conosco, pois os 
mesmos estavam nos vendo a primeira vez.

Participante 13 Excelente; a princípio, senti-me um pouco ansiosa, 
ao mesmo tempo cheia de curiosidades de como 
seria uma aula ministrada por um professor surdo, 
até mesmo por se tratar de uma experiência nova. 
O fato é que, embora não esperasse extrair tanto 
conhecimento dessa disciplina, ele com o auxílio 
da intérprete de LIBRAS conseguiu atender 
todas as expectativas da turma, que de forma 
cuidadosa e paciente, possibilitou uma grande 
interação do grupo e uma aprendizagem com 
muito êxito, buscando, sobretudo, compreender 
os nossos maiores anseios em relação a mesma 
e desenvolver sua metodologia da melhor forma 
possível, pautada numa postura educacional 
responsável e consciente, e principalmente, 
levando em consideração as nossas possibilidades 
e limitações.

Participante 14 A experiência de ter um professor surdo foi rica e 
motivadora. Ele nos fez entender o real sentido de 
estarmos ali e ainda perceber que a comunicação 
entre surdos e ouvintes é necessária e fascinante. 
As aulas foram marcadas com muito dinamismo e 
humor. O ambiente bilíngue fortaleceu a convicção 
dos que tinham escolhido o curso por afinidade, 
e influenciou positivamente àqueles que o viam 
apenas como uma porta aberta para o mercado 
de trabalho. O professor despertou na turma um 
sentimento bonito a serviço dos surdos que ainda 
se encontram à margem da educação e da inclusão 
social.  O professor externava diariamente sua 
sensibilidade, quando durante suas aulas abria 
espaço para experiências inovadoras e inclusivas, 
a exemplo: a acolhida ao presidente da associação 
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de surdos de Picos, e também a um senhor picoense 
e ex-aluno do Instituto de Surdos do Rio de Janeiro 
– INES. A comunicação estabelecida a partir 
deste momento causou à turma um encantamento 
indescritível.

Participante 15 A principio fiquei apreensiva, não sabia como 
seria a aula de um professor surdo, mas confesso 
que surpreendi me com a sua didática, sua 
simplicidade, sua atenção e preocupação com 
o nosso aprendizado, pois estava atento aos 
mínimos detalhes nos corrigindo de forma educada 
e nos ensinado da forma correta.   Suas aulas eram 
bem dinâmicas, priorizando mais a prática do que 
as teorias. Estava sempre aberto para o diálogo, 
para a aceitação de visitas de pessoas surda em 
suas aluas enriquecendo-as mais ainda e abrindo 
espaço para excursões saindo da rotina de sala de 
aula para um aprendizado em aula de campo que 
veio a somar mais conhecimentos, fortalecendo 
laços de amizade entre alunos com pessoas surdas 
e professores.  A experiência vivenciada com o 
professor bilíngue foi muito boa, gostaria que ele 
voltasse a ministrar outras disciplinas em nossa 
turma pois ele tem muito a nos ensinar.

Participante 16 Apesar de conviver com surdo, fiquei 
empolgadíssima com a perspectiva de ter um 
professor surdo, ao invés de ensinar o surdo eu 
iria aprender com um professor surdo! Fiquei 
contando os dias para que isso pudesse acontecer. 
E quando chegou o dia, fiquei impressionada 
com a sensibilidade, inteligência, carisma e muito 
conhecimento para nos ensinar, e foi uma surpresa 
como nos identificamos com o professor surdo, 
houve uma química com a turma sem explicação 
de como nos conectávamos professor alunos na 
mesma sintonia. A experiência bilíngue também foi 
uma experiência em igual intensidade, pensávamos 
que haveria dificuldades na comunicação 
mesmo com intérprete, mas nos enganamos, a 
comunicação fluiu naturalmente e o aprendizado foi 
enorme, fácil e rápido.

Participante 17 Ter um professor surdo foi simplesmente algo muito 
enriquecedor, aprender LIBRAS com quem vive a 
Língua de Sinais é maravilhoso, é desfrutar de uma 
experiência ímpar. Gostei muito da experiência 
bilíngue, embora conhecesse pouco a LIBRAS, 
em apenas quatro dias conseguimos adquirir um 
conhecimento muito vasto, principalmente os que 
praticamente não sabiam nada sobre ela.

 Fonte: Dos Autores.
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Observando as respostas dos 17 participantes, percebe-
mos que todos apontaram a experiência de ter um professor sur-
do como algo salutar. Por meio de trechos, tais como: “para um 
curso como esse, é de grande valia a presença de um professor 
surdo” e “ter um professor surdo foi uma experiência sem igual”, 
vemos corroborada a ideia de Skliar (1999) acerca da defesa de 
uma institucionalização da valoração das identidades, da língua, 
dos projetos educacionais, da história, da arte, das comunida-
des e das culturas surdas, focalizadas e entendidas a partir da 
diferença, a partir do seu reconhecimento político.

Ainda com o autor, nessa perspectiva, o surdo é reconhe-
cido como um sujeito completo e não como um sujeito deficien-
te, a quem falta algo; valoriza-se a cultura visual dos surdos em 
suas práticas, fato que nos parece ter sido fundamental no que 
se refere à desenvoltura das aulas do professor surdo junto aos 
alunos ouvintes do curso de Letras-LIBRAS.

No que tange ao ambiente bilíngue, acreditamos que o 
recorte “a sensação de conviver em um ambiente bilíngue foi 
incrível, algo antes visto, de fato, apenas nas leis e legislações 
que regem o nosso país” resuma o sentimento proporcionado 
aos nossos alunos. Notamos que muitos apontam para o pio-
neirismo dessa ação em sua formação, já que nunca tinham vi-
venciado a experiência de se inserir nesse modelo educacional. 
Ademais, compartilha-se a ideia de Kubaski e Moraes (2009), 
sobre o ponto de que a proposta bilíngue traz uma grande con-
tribuição para o desenvolvimento de usuários de LIBRAS, favo-
recendo o desenvolvimento cognitivo e a ampliação do vocabu-
lário, principalmente, quando realizado com crianças surdas que 
tem LIBRAS como sua primeira língua.

Uma formulação que nos chamou a atenção foi a do Par-
ticipante 7, que afirma que “a experiência com o professor surdo 
[...] [os colocou face à] realidade que exclui as pessoas surdas”. 
Ao ser o par menos competente da relação surdoouvinte, o aluno 
ouvinte que não domina LIBRAS pôde refletir, com base em sua 
experiência bilíngue, sobre as dificuldades pelas quais passam 
os surdos em um mundo de maioria ouvinte. Essa percepção do 
lugar do outro, da experiência do outro, contribui de modo muito 
significativo para a formação de professores mais críticos e re-
flexivos, capazes de se perceber como parte de um processo de 
ensino-aprendizagem que engloba diversas questões sensíveis; 
profissionais preparados científico, técnico, tecnológico, peda-
gógico, cultural e humanamente, que devem refletir sobre o seu 
fazer, tal qual expresso por Pimenta (2005). 

Considerando as respostas dadas à segunda pergunta, 
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“Quais as impressões de vocês sobre a visita à comunidade?”, 
salta aos nossos olhos a não citação da existência da CENA, 
modo de comunicação gesto-visual assumido pelos morados da 
localidade que se localiza na Zona Rural da cidade de Jaicós-
-PI, principalmente pela existência de trabalhos como “Fazendo 
CENA na cidade dos Mudos: surdez, práticas sociais e uso da 
língua em uma localidade do Sertão do Piauí”, de Éverton Luis 
Pereira (2013), que não só reconhecem como dão visibilidade à 
existência dessa forma de comunicação (Quadro 2).

Quadro 2 - Respostas dadas pelos participantes à segunda pergunta 
do questionário (transcrição literal, sem adequações linguísticas).

Participante 1 Percebe-se que há uma carência de políticas públicas 
que assistem à comunidade e assistência social e 
que por isso são privados do direito à educação de 
qualidade, do processo de inclusão a que tanto a lei 
prioriza.

Participante 2 A visita a esta comunidade de Varzea Queimada foi 
bastante importante e emocionante, pois eu pude 
ver de perto a realidade da vida deles, sua cultura 
e sua forma de viver, pessoas felizes que vive no 
seu mundo cheio de alegria, mas de educação. A 
cultura é definida como um processo em constante 
desenvolvimento, construída através da expressão 
da linguagem, dos juízos de valor, da arte e entre 
outras formas, gerando seus próprios códigos. 

Participante 3 O que me chamou a tenção é que lá é uma 
comunidade fechada no sentido de relacionamento. 
Um senhor me disse que lá não há mistura com 
outras pessoas. Com raras exceções. E que a sua 
grande maioria não pretende sair de lá, porque lá 
eles são valorizados, respeitados e repassam seus 
valores e ofícios para as suas próximas gerações em 
tranquilidade. E para estes, isto basta. 

Participante 4 Da visita ficou um legado de sabedoria e amor! 
Vimos que mundos bem diferentes do nosso podem 
ser simples e encantador se olharmos com os olhos 
da alma e nos dedicarmos a ele!

Participante 5 A visita foi muito proveitosa, pois lá tivemos a 
oportunidade de nos familiarizar com pessoas 
altamente inteligentes e de uma índole invejável, pois 
os mesmos sabem e dominam LIBRAS, essa é o que 
podemos confirmar de uma comunidade esquecida, 
ou melhor isolada onde eles conseguem se achar e 
dar a volta por cima. Parabéns à comunidade!
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Participante 6 A primeira impressão que tive ao me encontrar na 
comunidade surda foi bastante tranquila. Pelo fato 
de já conhecer e me comunicar em língua de sinais. 
Mas não deixa de causar um certo constrangimento 
pela variação linguística que há nos sinais. Até 
porque os surdos criam sinais caseiros dificultando 
a comunicação em LIBRAS.

Participante 7 A visita nos mostrou que somos iguais com uma 
forma diferente de nos comunicar. Que quando existe 
o desejo é olhar sem preconceito, tudo é possível. 

Participante 8 A visita foi bastante proveitosa, pois pudemos ver 
as dificuldades de oralização com os surdos, nós 
percebemos que tendo convívio com os mesmo 
a comunicação se torna possível. Percebemos 
também que a inclusão dos surdos está muito longe 
de chegar ao patamar desejado por todos.

Participante 9 Sem dúvida é um ambiente onde a LIBRAS está 
florescendo e trouxe a sensação de conquista, pois 
em meio a tanta simplicidade não pobreza de espírito 
as pessoas surdas são alegres e acolhedoras.

Participante 
10

Foi muito bom, fazer esta visita na comunidade 
Várzea Queimada, um encontro com a teoria e 
prática. Esta sem dúvida uma das experiências mais 
gratificantes e significativas do curso.

Participante 
11

A visita à comunidade Várzea Queimada foi 
fundamental, acentuou ainda mais o nosso gosto 
pela área de Letras/LIBRAS, 

Participante 
12

Fique muito impressionada com tamanha união entre 
as famílias que lá moram, a disposição deles por 
trabalharem para alcançar objetivos e realizar sonhos 
com de estudar, chegar a faculdade nossa famílias 
que não de deixam abalar por conta de conseguir 
falar com um som mas que vencem barreiras e se 
expressam por gestos, cenas, algumas crianças 
super interessadas em aprender, enfim de lá trouxe 
uma boa impressão.

Participante 
13

A visita à comunidade de surdos foi uma experiência 
única, a priori, um tanto assustadora, porém, rica e 
muito valiosa para o nosso curso Letras/ LIBRAS, 
pois pudemos ver de perto uma realidade que era 
para a maioria da turma, desconhecida, impetrada 
na sua própria cultura, sendo esta nítida, na maneira 
de fazer arte, comunicar-se, enfim, viver em grupo. 
Foi possível perceber que a utilização da Linguagem 
Brasileira de Sinais já é naquela comunidade um 
meio de comunicação entre eles, embora alguns 
ainda se encontrem em processo de aprendizagem e 
/ou de comunicação entre eles, embora alguns ainda
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Participante 
13

de comunicação entre eles, embora alguns ainda 
se encontrem em processo de aprendizagem e /ou 
aperfeiçoamento dessa língua, pois a professora vem 
prestando serviços a esse público, desenvolvendo 
um trabalho dinâmico e eficaz, buscando assim, 
garantir a preservação da identidade desse povo, 
fazendo com que eles se sintam reconhecidos e 
importantes na construção de uma sociedade justa 
e valorizada com suas características próprias, 
desprezando toda e qualquer forma discriminatória e 
preconceituosa por parte dos ouvintes.

Participante 
14

A visita feita à comunidade de Várzea Queimada foi 
determinante para nos deixar a par das nossas reais 
responsabilidades: Incluir o surdo e garantir a ele o 
acesso ao mundo, de forma que seja evitada a vio-
lação de sua língua materna e cultura, além de ele-
var a valorização das mesmas. Em depoimento, eles 
próprios, externaram a angústia de não se fazerem 
entender e de terem sido ignorados por tanto tempo. 
Agora, que se comunicam com a língua de sinais, é 
como se tivessem sido resgatados de um submun-
do. Saímos da comunidade, tomados por um senti-
mento de solidariedade e com o dever de “libertar” e 
“resgatar” outros tantos surdos que ainda vivem nes-
se submundo dos incompreendidos e esquecidos.

Participante 
15

Fiquei encantada com eles pois são simples e 
muito carismáticos, procuravam interagir com todos 
os alunos, embora muitos alunos (como eu), não 
dominávamos a sua língua (L1), eles nos explicavam 
com muita facilidade. E nós nos apoiávamos aos 
colegas que tem um bom conhecimento da língua 
deles para saber um pouco da sua vida, das 
dificuldades encontradas, seus sonhos, da sua 
cultura como também agente impulsionavam-os a 
ir além ou seja, a buscar novos horizontes pois são 
inteligentes e tem uma cultura belíssima. Esta visita 
realizada à comunidade, onde há uma quantidade 
relevante de surdos foi um momento de troca de 
experiências, de fortalecimento de amizade, de 
culturas como também de inclusão. Neste caso nós  
é que fomos incluídos no seu mundo. É uma pena 
que ainda não há uma preocupação em desenvolver 
políticas públicas que se trabalhe com essas 
pessoas surdas pois lá há uma quantidade relevante 
de pessoas surdas que não querem ter contatos 
com pessoas estranhas. Precisa-se fazer algo por 
todos eles para que sejam conhecedores dos seus 
direitos pois a vida deles é simples (gostam de morar 
lá), mas percebe-se que  o ensino  ainda é precário, 
embora já tem–se avançado bastante com a ajuda 
de professores de LIBRAS, pode ser feito muito mais.
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Participante 
16

Em uma comunidade com a distancia de 75 km de 
Picos-PI, há dezenas de surdos que apesar das 
adversidades e da pobreza conseguiram superar 
todas essas dificuldades e lutaram por melhorias, 
eles trabalham com produtos feitos de palha que são 
exportados para os E.U.A. e Europa.

Participante 
17

A impressão que ficou em mim foi que os surdos que 
lá vivem gostam de interagir com quem conhece a 
LIBRAS, porém quando se refere a relacionamento, 
preferem ouvintes. Outra coisa que me chamou 
atenção foi que todos exercem uma atividade que 
lhes traz renda, o artesanato. E observando o diálogo 
entre os surdos da comunidade e o professor surdo, 
percebemos que os alunos surdos da comunidade 
tem muita dificuldade na Língua Portuguesa, porém 
comunicam-se muito bem em LIBRAS.

 

Em trechos como “não deixa de causar um certo 
constrangimento pela variação linguística que há nos sinais. 
Até porque os surdos criam sinais caseiros dificultando a 
comunicação em LIBRAS”, constatamos uma extensão daquilo 
que seria LIBRAS (em seu conceito) a tudo aquilo que brasileiros 
surdos sinalizam. Sobre isso, é preciso lembrar que para se alçar 
o status de língua é preciso que haja a descrição do sistema 
utilizado por um grupo de falantes em suas regularidades, a 
compreensão de sua estrutura, elementos constitutivos, bem 
como de seus traços distintivos (NASI, 2007). Nesse sentido, 
atinamos aqui para um ponto importante de trabalho e discussão 
em nossas futuras ações junto aos discentes do curso e 
disciplinas que constituem a matriz curricular desta Licenciatura.

Por fim, ao remontarmos às respostas dadas à terceira 
pergunta, “Como a visita à comunidade contribuiu para o 
aprendizado de vocês na disciplina de LIBRAS?” (Quadro 
3), felicitamo-nos ao identificarmos que muitos participantes 
conseguiram vislumbrar o propósito transdisciplinar da ação 
realizada. A visita à comunidade Várzea Queimada-PI, parecenos 
ter contribuído para dar aos discentes uma “a oportunidade 
de ter contato com os surdos” em seu ambiente real, em uma 
situação não-planejada. Sobretudo, importa-nos ressaltar que ao 
observarmos o trecho “O aprendizado foi além da disciplina de 
LIBRAS. Veio para vida e hoje me [sinto] mais forte para superar 
minhas limitações. Não são nossas limitações que nos excluem 
do mundo. A exclusão se dá pela incapacidade de aceitar o 
diferente”, notamos a indicação da possibilidade de uma grande 
(re)formulação dos conhecimentos, dos conceitos, das práticas 
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exercidas por esses professores, pois ao reconhecerem que 
conhecer a realidade da localidade é algo para a vida, algo 
que instiga a superação das limitações e do trabalho com a 
diferença, parecem-nos caminhar, ainda que timidamente, rumo 
à desenvoltura de uma Educação para Todos, nos termos da 
Declaração de Dakar (2000), em conformidade com a Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990).

Quadro 3 - Respostas dadas pelos participantes à terceira pergunta do 
questionário (transcrição literal, sem adequações linguísticas).

Participante 1 Contribui para que possamos compreender a 
identidade surda e o que é adquirido através da 
LIBRAS.

Participante 2 Nesta visita, tivemos a oportunidade de ter contato 
com os surdos, de ver sua realidade, de sentir a 
necessidade de estar no lugar deles e perceber 
como é difícil viver em um mundo sem comunicação 
sem diálogo, isso me chamou atenção, pois quando 
chegamos lá que eles começaram a dialogar por 
meio dos sinais, percebi a empolgação deles, para 
mim foi ensinamento e aprendizado. Nesse cenário, 
um papel fundamental é exercido pela educação, que 
tem o comprometimento de proporcionar a todos os 
cidadãos o acesso ao conhecimento e a capacidade 
de desenvolvimento de competências. Assim, o 
efetivo exercício da cidadania se daria pela utilização 
do conhecimento historicamente produzido pela 
humanidade, apreendido no ambiente escolar e no 
mundo. 

Participante 3 O que posso dizer é que a experiência foi 
enriquecedora. Que a comunidade fico um pouco 
recuada da zona urbana e que eles preservam seus 
costumes. Inclusive casam-se entre eles. Daí o fato 
de muitos terem nascidos surdos.

Participante 4 A visita contribuiu positivamente com a prática 
de LIBRAS usada pelos habitantes de Várzea 
Queimada! Uma comunidade encantadora que nos 
proporcionou um dia intenso e inesquecível!

Participante 5 A visita só nos deixou um grande legado, o legado 
da persistência e da autoestima por conta de cada 
um que integra aquela comunidade, que mesmo com 
limitações conseguiram chegar onde chegaram... 
Parabéns para aquela COMUNIDADE!



96

Participante 6 A visita à comunidade surda só veio a acrescentar 
no curso de Letras-LIBRAS, pois só assim colocamos 
em prática o estudo, a teoria buscada no decorrer 
da disciplina. Cada vez mais nos aprimorando 
principalmente com um professor surdo e intérprete. 
Em resumo foi enriquecedor. 

Participante 7 O aprendizado foi além da disciplina de LIBRAS. 
Veio para vida e hoje me mais forte para superar 
minhas limitações. Não são nossas limitações que 
nos excluem do mundo. A exclusão se dá pela 
incapacidade de aceitar o diferente.

Participante 8 A visita foi de grande valia, pois observei que a 
língua brasileira de sinais é forma de compreender 
o ser surdo, para que o mesmo possa ser realmente 
inserido na sociedade. 

Participante 9 O contato com a comunidade foi muito importante 
por proporcionar este este contato tão direto com 
um grupo de usuário da LIBRAS, fortalecendo os 
conhecimentos adquiridos e possibilitando a aquisição 
de outros sinais que até então não conhecíamos. 

Participante 
10

Foi o encontro como já disse teoria e prática, 
trocamos conhecimentos, eles nos recepcionaram 
de fora calorosa e amigável, fiquei encantada com 
a recepção deles, este foi o meu contato com tantos 
surdos no mesmo local.

Participante 
11

A visita à comunidade trouxe muitos aspectos 
positivos à nossa formação. Lá pudemos usar parte 
dos conhecimentos adquiridos na disciplina, aliando 
a teoria à prática, além disso, essa experiência nos 
fez perceber o quanto precisamos nos dedicar para 
romper a barreira comunicativa com a comunidade 
surda, nos fazendo refletir sobre o quão é importante 
o nosso papel como futuros professores/ intérpretes 
de LIBRAS.

Participante 
12

Ricamente teve uma contribuição sem explicação 
para nosso aprendizado nos serviu para mostrar que 
podemos ir longe em busca de nossos, o professor 
grande mestre sempre nos explicando juntamente da

Participante 
12

interprete que o acompanhava sempre nos botava 
para treinarmos e depois da viagem foi que ele quis 
que mostrássemos o que tínhamos aprendido na 
comunidade e que lição teria ficado para nós.
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Participante 
13

A visita à comunidade surda contribuiu de forma 
significativa para a aprendizagem de toda a turma, 
ainda que de forma lenta, afinal, nos encontramos 
ainda no processo de adaptação e de familiarização 
com a língua de sinais, porém, é notório que a 
prática é o caminho adequado para conceber as 
habilidades humanas e, com certeza, essas trocas 
comunicativas entre surdos e ouvintes só tenderam 
a favorecer o desenvolvimento efetivo de nossas 
capacidades em relação à utilização dessa língua. 
Vale também ressaltar que essa aula de campo (visita 
à comunidade surda) nos proporcionou uma reflexão 
consciente sobre a importância da LIBRAS na vida 
das pessoas surdas, bem como da contribuição para 
a valorização e reconhecimento da sua cultura.

Participante 
14

-

Participante 
15

A visita a esta comunidade de surdos trouxe nos 
grandes contribuições, pois o contato com eles e 
com outros surdos além do professor, nos possibilitou 
trocas de experiências, fazendonos  a acreditar que 
é possível haver inclusão entre surdos e ouvintes, 
aguçando mais ainda o desejo de aprimorar a nossa 
prática ,de fazer novos cursor para que possamos 
somar na vida de nossos alunos surdos não pecando 
mais com eles , pois  indiretamente eles eram 
excluindo, por não  haver o domínio da língua de 
sinais. Hoje vemos tudo diferente pois vamos estar 
mais seguros a ensinar a L1e a L2.  Estou apaixonada 
pelo curso de LIBRAS.

Participante 
16

Quanto mais contato com surdos temos mais 
aprendemos a LIBRAS, pois essa visita foi um 
aprendizado sem precedentes para os alunos que 
se encantaram e se identificaram com os surdos 
de Várzea Queimada que são exemplos a serem 
seguidos e gostam de ensinar o que sabem.

Participante 
17

A visita à comunidade contribuiu bastante para o 
nosso aprendizado, pois tivemos a oportunidade de 
praticar a LIBRAS em um ambiente onde ela está 
mais presente. Nada melhor do que praticar com 
quem realmente conhece e vive a Língua de Sinais. 
Foi muito gratificante está lá e aproveitar o máximo o 
convívio com essas pessoas.

Considerações finais

Por fim, ainda que num fecho aberto, pois reconhecemos 
a possibilidade de outras análises mais aprofundadas do mate-
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rial por nós coletado, ponderamos que muitas são as dificulda-
des que podem ser encontradas no desenvolvimento de cursos 
de formação de professores, principalmente, como em nosso 
caso, cursos que demandam práticas pedagógicas que diferem 
das regularmente desenvolvidas em nossas escolas e em nos-
sas universidades.

No entanto, a observação da avaliação positiva de nossos 
alunos acerca das primeiras experiências vividas em nosso cur-
so, nos dão motivação para que continuemos o enfrentamento, 
continuemos acreditando na formação de professores com qua-
lidade e significado, pois ao conseguirmos engajar nossos alu-
nos do Parfor em práticas que os desloquem, os ressignifiquem 
enquanto docentes da Educação Básica, cumpriremos nosso 
papel enquanto polo de resposta às demandas sociais que se 
apresentam às Universidades Brasileiras.
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MACUNAÍMA E O TREM DE LUZES: O CURSO DE 
ARTES VISUAIS DO PARFOR UNEB

Isa Maria Faria Trigo1

Resumo
Este ensaio pretende recuperar em parte os caminhos percor-
ridos pelo Parfor de Artes Visuais da UNEB a partir de consi-
derações que se iniciam com os programas de formação de 
professores da educação básica ofertados pela Universidade do 
Estado da Bahia desde os anos de 1990, especialmente na área 
das Artes Visuais, por meio de três grandes programas: o Pro-
grama Intensivo de Graduação (Rede UNEB), o Programa de 
Formação de Professores do Estado (PROESP) e, desde 2010 
o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Bá-
sica, também chamado Plataforma Paulo Freire (Parfor). A partir 
da reflexão sobre as relações entre as políticas públicas e as 
práticas tornadas possíveis por essas políticas, mas ao mesmo 
tempo limitadas por elas, busca-se compreender as estratégias 
de resistência encontradas pelas equipes de trabalho no cam-
po; e de que modo, das dificuldades e insuficiências, nascem 
as saídas criativas e transformadoras. Revelando-se, muitas 
vezes, o lugar da tensão e da incompletude como o lugar da 
transformação e da evolução. Tanto das práticas no dia a dia, 
num plano mais imediato, quanto das políticas que, em certa 
medida mudam para acompanhar reivindicações e realidades 
que se impõem a partir da mobilização de agentes e das vonta-
des coletivas.
Palavras-chave: Parfor, cultura, formação de professores.

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) foi criada em 
1983, a partir de uma configuração inicial composta pelo Centro 
Técnico da Bahia – CETEBA –  e de outras unidades (centros 
universitários, instituições e núcleos do interior) criadas pelo go-
verno do Estado. Desde então, serviu para a criação de faculda-
des ou núcleos universitários em diversas localidades, ao sabor 
das vontades e dos pedidos políticos, com pouca condição de 

1 Professora Titular da Universidade do Estado da Bahia, coordena, 
desde 2010, a Plataforma de Artes Visuais dessa Universidade. 
Assessora Especial de Cultura e Artes da UNEB, é diretora teatral e 
atriz, tendo seus mestrado e doutorado na área de Artes Cenicas, pelo 
PPGAC-UFBA/Paris 10 Nanterre. isatrigo.ascultuneb@gmail.com.
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manutenção, sem respostas para o planejamento a médio e lon-
go prazo. No momento atual a UNEB conta com 24 campi e 29 
Departamentos, que correspondem às estruturas que em outras 
universidades são denominadas Faculdades.

Desde cedo, viram-se as unidades polo da UNEB frente 
a problemas de comunicação e de manutenção (imóveis, ma-
terial permanente e de consumo, dificuldade de comunicação e 
de acesso à Administração Central, em Salvador) e de fixação 
de docentes nos seus territórios; problemas que, durante as su-
cessivas gestões de reitores e de governos estaduais pouco se 
modificaram, devido ao insuficiente aporte de verbas ou à não 
priorização governamental.

Não podendo captar recursos e projetos pela sua compe-
tência em pesquisa, ainda aquém às suas necessidades, como 
universidade enorme e dispersa no território, a UNEB partiu para 
responder às necessidades mais urgentes da Bahia, que estão 
na formação de professores para o ensino. 

A seguir, no mapa, destacam-se as cidades onde a UNEB 
mantém seus campi. A UNEB, com a Lei Estadual n.º 7176, de 
10 de setembro de 1997, perdeu sua parca autonomia de exe-
cução dos recursos, reduzindo seus cargos e sua estrutura ad-
ministra e acadêmica. No que diz respeito à gestão, há o proble-
ma da dificuldade de fixação do corpo docente no interior, pela 

distância e pela falta de 
opções.

Além de retirar 
totalmente a autonomia 
financeira da UNEB, 
numa transformação 
apenas nomeada de 
Faculdades em Depar-
tamentos, com o cor-
te de vários cargos e 
funções, e a junção de 
componentes e maté-
rias, feitas num mesmo 
espaço acadêmico e fí-
sico, sem muita relação 
entre si, dentro de cada 
Departamento, dificul-
tam até hoje a gestão 

acadêmica e administrativa do Departamento “Faculdade”. aca-
dêmicas, culturais e urbanas nas cidades pequenas. Tudo isso 
levou à criação de um sistema de gestão no qual os pró-rei-

Figura 1 – Campi da UNEB

Fonte: Google maps.
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tores, reitoria, diretores, assessorias e materiais estão sempre 
viajando por todo o Estado. Há dificuldades para a qualificação 
de docentes e funcionários, em função das distâncias e da falta 
de oportunidades acadêmicas nos locais de origem, bem como 
com os planos de carreira e com os salários, para além das di-
ficuldades de comunicação e de governança2 entre os Departa-
mentos e a Administração Central. 

No entanto, ao longo dos anos, pelos cursos oferecidos, 
pela quantidade de campi criados, e pela falta de outro sistema 
de universidades federais, a UNEB acabou por transformar o 
seu transtorno em força e construiu uma competência própria 
e única, talvez macunaímica3;  no sentido de responder, de for-
ma cabocla, precária e local, e por isso possível, aos seus pro-
blemas. Essa resposta e instalação de competências deram-se 
especialmente a partir da implantação das Licenciaturas Espe-
ciais (temporárias) inicialmente de Pedagogia e depois em ou-
tras áreas, incluindo as Artes Visuais, que nos interessam neste 
trabalho. Assim, a UNEB penetrou nos rincões, negligenciados 
pelas políticas de ensino Federais4. 

A oferta de ensino de terceiro grau fora da capital do Es-
tado, configurada nas licenciaturas e cursos de graduação de 
oferta especial, se fortaleceu a partir de 1999, com o Progra-
ma Intensivo de Graduação, mais conhecido como Rede UNEB 
20005. Reconhecia o governo do Estado, querendo ou não, 
serem asuniversidades estaduais, e em especial, a UNEB, ca-
pazes de suprir essas necessidades, inclusive por já existirem 
no território.6 A UNEB estabeleceu, com suas licenciaturas pre-

2 Sobre isso, Catia Lubambo (2016) diz: “A ideia de governança coloca 
como foco da gestão pública a interação entre o Estado, o mercado com 
todos os seus elementos e as diversas entidades da sociedade civil”.
3 Macunaíma, personagem mitológico da cultura brasileira, retomado 
por Mário de Andrade no romance modernista (1928) e mais tarde 
no cinema por Joaquim Pedro de Andrade, é reconhecido como um 
símbolo das capacidades de inventividade, subversão, resistência e 
sobrevivência.
4 Há que se considerar o enorme período onde a ampliação do sistema 
de ensino universitário federal esteve estagnada, na política dos diversos 
presidentes, durante décadas. Essa política é modificada no governo Lula.
5 Criado em 1998, esse programa ofereceu, até 2010, licenciaturas plenas 
de Pedagogia em diversas cidades da Bahia, a partir de necessidades 
detectadas pelo governo estadual, frente à obrigatoriedade de formação 
superior para os docentes de ensino de 1º e 2º graus.
6 O que continua ocorrendo; ainda que no discurso oficial do atual go-
vernador este só reconheça as universidades federais; com a chegada 
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senciais – uma espécie de corpo a corpo com os alunos que 
estão nos confins da Bahia, mais tarde aprofundado e desen-
volvido nos sucessivos programas destinados a esse público7. 

Nesses últimos trinta anos, nos municípios onde tem cam-
pi ou polos, ela é  parte da vida das pessoas e, no dia-a-dia, 
articula parcerias fundamentais na comunidade para resolver 
questões práticas como chegadas e saídas de professores, 
alojamentos, estadias, alimentação e hospedagem de alunos e 
eventos. Tem uma relação estreita com os movimentos popu-
lares, lideranças políticas locais e com as políticas de ação a 
firmativa, principalmente nas duas últimas décadas8. A UNEB 
foi, por exemplo, a primeira IES do estado da Bahia a assumir a 
política de cotas para afrodescendentes.

Para entender melhor tudo isso, pensemos por partes: em 
muitas cidades do interior da Bahia, a aspiração de ser “médi-
co, padre, delegado e advogado” ainda vigora. A presença da 
UNEB é para os habitantes dos municípios onde instala seus 
cursos a diferença entre ter ou não ter a possibilidade de for-
mação superior sem ser obrigado a se deslocar. E esse é o seu 
principal capital simbólico. 

Devido aos seus trabalhos e ações durante esses anos, a 
UNEB conhece profundamente os modos culturais de cada co-
munidade e de seus gestores, dialogando tanto com as autorida-
des políticas quanto com as instâncias pedagógicas formativas 
da educação básica nos municípios onde tem sede. São diver-
sos jeitos baianos para manter-se funcionando numa lógica que 
nem sempre é direta, mas sim a de negociações complexas e 

do Secretário Walter Pinheiro, em 2016, há mudanças positivas nessa 
visão.
7 O Programa Intensivo de Graduação, mais conhecido como REDE 
UNEB 2000, o Programa de Formação de Professores do Estado 
(PROESP) e, desde 2010 o Plano Nacional de Formação de Profes-
sores da Educação Básica, também chamado Plataforma Paulo Freire 
(Parfor).
8 Um outro exemplo dessa integração com as comunidades foi o mo-
mento em que a sede da unidade de Barreiras foi tomada pelos traba-
lhadores sem terra, em 2011. O prédio foi ocupado e as aulas pararam. 
Não se tratava de uma ocupação por estudantes, e sim da apropriação 
temporária de um território institucional, feita por uma comunidade, de 
um grupo social que entrou no polo e criou um fato político.Por que os 
trabalhadores sem terra de Barreiras se julgaram nesse direito? Por 
que não tomaram outro prédio institucional? A UNEB já tinha acolhido 
antes membros do movimento para atividades. Podese dizer que para 
aqueles trabalhadores, de algum modo, a UNEB também era percebido 
como território deles.
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delicadas entre muitas partes; e da tentativa de manutenção de 
conquistas, sempre precárias e provisórias. Por ter enfrentado, 
desde décadas, as dificuldades das distâncias, e ter aprendido 
a gerenciá-las, a UNEB tem, hoje, um trânsito e um diálogo com 
essas instâncias que a tornam agente de proposição e de in-
fluência dentro das comunidades que acessa e que a acessam. 
Para o bem ou para o mal, acabou por estabelecer um padrão 
de resultados universitários que influenciou e influencia forte-
mente os gestores educacionais, culturais e outros, dentro dos 
territórios, devido à sua formação ter se dado muitas vezes uni-
camente a partir dos estudos dentro dela. Assim, o nível de in-
tegração e de colaboração construído com as comunidades dos 
diversos territórios em que a UNEB implementou seus cursos ao 
longo desses 33 anos no Estado da Bahia é profundo; e atinge 
a formação dos habitantes de cada polo, cidade e localidade 
onde atuou, mobilizando em suas ações parcerias diversas com 
diferentes grupos na comunidade.

Na última década e meia foram as Licenciaturas Espe-
ciais da Rede UNEB que operacionalizaram esse diferencial 
de formação em terceiro grau na grande maioria das regiões 
baianas. Assim, quando a Plataforma Freire foi criada em 2010 
e demandou das universidades a criação de cursos, a UNEB 
respondeu com rapidez e com uma grande oferta, de 125 tur-
mas, em polos e municípios9. Isso foi possível porque ela já ti-
nha instalada uma estrutura de currículos e de procedimentos 
institucionais, tanto acadêmicos quanto práticos, que lhe per-
mitiu fazer frente ao volume de professores-alunos que se ma-
tricularam e a toda a movimentação administrativa decorrente. 

A implantação do Parfor caiu, tanto sobre a equipe mais 
próxima, quanto sobre os Departamentos da universidade como 
a praga dos gafanhotos do Egito. Só que essa praga trazia re-
cursos e trabalho para muitos, além de formação numa dimen-
são nunca tentada antes, em termos de tempo de execução e 
de alcance no país. A experiência acumulada em ações dessa 
natureza permitiu que a UNEB assumisse, na altura, 40% de 
toda a Plataforma Freire do país.

9 Na primeira seleção para a Parfor, publicada em dezembro de 2009, 
a UNEB ofereceu, dentro dos seus campi, 63 turmas de Pedagogia, 
23 em Letras, 10 em Artes, 10 de Matemática, 6 de Sociologia, 1 de 
Física, 1 de Química e 1 de Informática, 10 de C. Biológicas. Depois, 
foram acrescidas principalmente mais turmas de Pedagogia, Letras, 
Sociologia e Biologia.
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A implantação da Plataforma Feire na UNEB

O Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica ou Plataforma Paulo Freire (Parfor) da CAPES é 
um programa federal, originado na administração do Ministro de 
Educação Fernando Haddad, em 2009, configurado como um 
Programa emergencial, com o objetivo de:

Induzir e fomentar a oferta de educação 
superior, gratuita e de qualidade, para pro-
fessores em exercício na rede pública de 
educação básica, para que estes profissio-
nais possam obter a formação exigida pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional – LDB e contribuam para a melhoria 
da qualidade da educação básica no País. 
(CAPES, 2010).

O processo de implantação do Parfor começou com um 
convite do Ministério da Educação a um conjunto de professo-
res em diferentes regiões e programas do país para que, em 
conjunto com outros gestores elaborassem a Plataforma Freire 
Desde essa fase de implantação, foi necessário fazer frente a 
um conjunto de desafios de diversas ordens, desde a gestão de 
recursos financeiros e humanos e físicos até ao desenho curri-
cular e instrumentos de avaliação10.  

Quanto à gestão, uma grande concentração de poder e res-
ponsabilidades nas mãos dos Diretores de Departamento, soma-
da a uma política de comunicação interna equivocada no primei-
ro momento, foram contornadas com alguma criatividade e até 
certo grau de contestação11 . Outro tipo de dificuldade enfrenta-

10 A UNEB foi representada pela Professora Norma Neyde, criadora da 
Rede UNEB 2000. As primeiras reuniões foram realizadas no início de 
2009. Em janeiro de 2010 estava a Plataforma implantada na UNEB, 
com os cursos iniciando a partir de 25 de janeiro. A CAPES assumiu 
a responsabilidade de gerenciar nacionalmente o Plano, numa uma 
divisão específica para isso
11 Entre setembro e dezembro de 2009 os diretores de departamentos 
fizeram o levantamento dos cursos que poderiam oferecer a partir dos 
seus polos no interior. A eles caberia receber o recurso, gastá-lo – se-
guindo as regras da CAPES e sob o controle dessa agência -  e também 
– e isso é muito importante – escolher, de maneira mais ou menos de-
mocrática – quem seriam os coordenadores de curso dentro dos seus 
departamentos. Também coube aos diretores assinar um documento 
em que liberavam os docentes de seus departamentos para darem au-
las no Parfor – já que a legislação, a princípio, não permitiria mais carga 
horária para docentes. Isso concentrou poder político e acadêmico na 
mão dos diretores, e gerou uma corrida aos postos de docente e de 
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da relacionava-se com o índice de desistências dos alunos. Esta 
se devia em sua quase totalidade ao não cumprimento, por par-
te das prefeituras locais, do compromisso firmado com a UNEB 
de que custeio de seus professores durante os módulos, bem 
como prover substitutos para as ausências. Isso gerou pratica-
mente todas as baixas no número de alunos dentro do Parfor.

O Parfor de Artes Visuais na UNEB

O processo de criação do curso de Artes Visuais do Parfor 
seguiu, de forma geral, a mesma estratégia utilizada nos outros 
cursos a partir de outubro-novembro de 2009. Utilizou-se como 
ponto de partida o currículo criado para a Licenciatura de Artes 
Visuais do PROESP12, alguns anos antes. 

O perfil do público alvo matriculado era de docentes em 
escolas municipais ou estaduais, ministrando aulas de artes 
sem ter o terceiro grau na área. Os professores-alunos também 
se comprometiam a não deixar de lecionar, a não ser nos perío-
dos dos módulos, sendo o seu estágio docente exatamente a 
sua própria sala de aula. Essa é uma das características desse 
tipo de curso: um aluno que é professor, e que, a depender de 
como seja conduzido o seu estágio, o utilizará como campo de 
reflexão e de mudança de sua própria prática. Em toda a Bahia, 
milhares de professores que não tinham o 3º grau se matricula-
ram, por via digital, na Plataforma13. 

A lógica de execução dos componentes curriculares obe-
deceu, portanto, a um formato já experimentado. Consistia em 
realizar um módulo presencial, com docentes e professores-alu-
nos, num total de 80 horas – de domingo a domingo – totalizan-
do, ao fim de um semestre, uma carga horária equivalente à car-
ga horária requerida em um curso regular. Esses módulos nem 
sempre eram marcados com antecedência, pois dependiam das 
disponibilidades das salas dos Departamentos em cada campus 

coordenação local – trazendo toda a coorte de boatos e dispersão ca-
racterísticas do ethos do ambiente universitário.
12 O currículo do PROESP de Artes Visuais contou com a participação 
gratuita e voluntária dos professores Drs Sergio Coelho Borges Farias, 
Isa Maria Faria Trigo, Ricardo Japiassu, Adailton dos Santos, Mestras 
Monica Bittencourt, Simone Wanderley.
13 Os candidatos submeteram-se a uma prova, de conhecimentos 
gerais e ortográficos mínimos, o que fundamentou a seleção, já que 
havia, em alguns polos, mais interessados do que o número de vagas 
ofertadas: 44 alunos inscreveram-se, 32 compareceram e 29 finalizaram 
o curso.
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e dos acordos entre alunos e docentes. 
Com o amadurecimento da experiência curricular, perce-

beu-se que o estágio, como tradicionalmente feito em outras li-
cenciaturas, era um equívoco, principalmente em se tratando de 
professores-alunos e de artes. Sendo o aluno, na verdade, um 
professor já experiente, trata-se no caso desse estágio, muito 
mais de “desmanchar” práticas docentes viciadas do que pro-
priamente “ensinar” o aluno a ser professor. 

Em 2012, em reunião plenária entre os 10 coordenadores 
locais de artes e a direção geral de cursos, decidiu-se que o 
primeiro Estágio seria um momento de discussão das questões 
trazidas pelos próprios professores-alunos, podendo o resultado 
desse ser a elaboração de um projeto de intervenção específico 
dentro das suas próprias salas de aula. As intervenções, a se-
rem efetivadas no segundo estágio, se constituiriam no estágio 
propriamente dito, com ênfase em ações ligadas à área de artes 
e cultura e nos problemas enfrentados pelos professores alunos. 
O terceiro estágio poderia ser ainda a aplicação desse proje-
to para alimentar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), 
cujos formatos poderiam ser variados, aceitando-se a elabora-
ção de trabalhos em equipe, sendo desejável que contemplas-
sem a experiência e a reflexão sobre o estágio.

Mesmo não se conseguindo mudar os componentes e os 
currículos no processo de execução do curso, essa parte dos 
TCCs foi mudada na prática. A instabilidade do programa e da 
sua execução na UNEB afrouxou os laços de controle típicos 
de disciplinas, cobranças e prazos, o que permitiu que muitas 
coisas novas fossem experimentadas e que muitos erros fossem 
relevados. Uma subversão consentida.

Como diz Duarte Junior (1988) um currículo é sempre 
uma resultante política de forças e de conflitos. Nesse caso, o 
currículo e Artes Visuais da Parfor-UNEB, mesmo na letra sendo 
firmado, submeteu-se, à força dos transtornos e mutações, sen-
do feito e desfeito, subvertido e traído, todo o tempo; assim, pôs 
a nu processos de dissecação e de devoramento entre forças 
que nem sempre são visíveis.

O currículo, embora limitado quanto aos objetivos e à de-
finição das habilidades e competências, trouxe benefícios rela-
cionados aos componentes mais livres dos seminários, Oficinas, 
Estágios e Laboratórios de Artes Visuais (LAVs). No caso des-
tes últimos, a presença de bons docentes em componentes nos 
LAVs de pintura, desenho, fotografia, escultura e introdução ao 
uso de tecnologias digitais nas artes visuais fez uma grande di-
ferença nos resultados finais. 
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Buscou-se proporcionar ao professor-aluno, normalmente 
oriundo de cursos de Magistério, uma experiência prática míni-
ma no campo artístico com os materiais e ferramentas, além de 
uma maior consciência do seu papel como educador em artes. 
As Oficinas Interdisciplinares e de Criação, por exemplo, exigi-
ram do professor aluno que fosse ativo e definisse o que preci-
sava; ou seja, quais temáticas queria dentro do seu quotidiano 
com professor. A partir daí, se convidava o docente. 

O componente curricular denominado Oficinas Interdisci-
plinares inclui um trabalho conjunto com toda a comunidade de 
alunos do professor-alunos nas suas próprias salas de aula. No 
seu formato mais bem realizado, as Oficinas começam no início 
do semestre, discutindo-se o assunto ou temática a ser tratada 
nas aulas. Muitas vezes, já há projetos prontos e aplicados que 
interessam aos professores alunos. De todo modo, a Oficina é 
desenhada em torno de um tema central definido junto com a tur-
ma. Um professor orienta os subprojetos das equipes de profes-
sores-alunos que, por sua vez, são realizados nas suas escolas 
de origem, envolvendo por sua vez os alunos dessas escolas. 
Cabe ao professor orientador acompanhar a preparação logísti-
ca, pedagógica e imagética desses projetos.  A Oficina se con-
clui com um evento especial na escola em que o professor-aluno 
leciona, expondose os resultados de todos os subprojetos, com 
a presença do professor orientador ou, em caso de impossi-
bilidade, de um colega que o represente. A realização desses 
eventos é uma fuga da rotina da escola, trazendo uma inovação 
de oxigenação para os professores que não estão no curso, por 
demandar necessariamente articulações administrativas e ne-
gociações acadêmicas com as escolas que vão sediar a oficina.

A nota final das Oficinas Interdisciplinares é dada pela da 
participação nos trabalhos e pelas ações dos professores-alu-
nos em sala de aula durante o semestre e no dia da culminância. 
O professor orientador pode eventualmente visitar as escolas 
para acompanhar o processo ao longo do semestre. 

Pode-se pensar nesse componente como promotor de 
uma atividade de extensão, só que como componente curricular, 
com culminância em dia específico, em escola aberta para toda 
a comunidade ver e participar, especialmente os pais e amigos 
da escola. Essa é uma solução para tratar a extensão e articu-
lála num lugar em que não há cursos de extensão, por exemplo. 

Os Seminários Temáticos são também um componente 
curricular cujo tema é escolhido junto com os professores-alu-
nos no início de semestre, ou proposto a partir de algum projeto 
já realizado em outro polo e solicitado no polo em questão. A 
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diferença é que esse componente funciona como uma aula com 
dinâmicas, ou palestras sobre conteúdos importantes. Pode 
também eventualmente contemplar mestres da comunidade, 
que falarão sobre um saber que lhes seja próprio. Normalmente, 
no entanto, essa atividade tem se transformado num lugar de 
palestra ou de “aula magna”, com bastante dinâmica e formas 
de interação com a plateia, para que não se torne esgotante. 
Também os Seminários são abertos à comunidade acadêmica 
e à externa.  Para a avaliação desse componente é suficiente 
que o professor-aluno assine a lista de frequência. Pode-se ar-
gumentar que não há como garantir aproveitamento nesse caso. 
Mas então se volta à questão já tratada acima, que é a da moti-
vação pessoal. O controle terá que ser forçosamente intrínseco 
ao sujeito aprendiz. 

Finalmente, o Estágio Supervisionado foi planejado ten-
do-se em conta a percepção da autonomia dos sujeitos, seguin-
do as suas perguntas e angústias como professores de arte na 
rede pública. O formato adotado é o de projeto realizado em 
equipes que procuram juntar professores-alunos da mesma es-
cola ou cidade, com duração de três meses e orientado pelo 
mesmo docente que ministrou o componente de Fundamentos; 
aproximando-se deste modo a discussão teórica que caracteriza 
este último dos problemas concretos enfrentados pelos profes-
sores-alunos em sala de aula. Isso, aliado aos momentos cria-
tivos e partilhado nas Oficinas Interdisciplinares, que produzem 
resultados artísticos, surpreendentes e inovadores para aqueles 
contextos, e à progressiva aplicação pelos professoresalunos de 
novas metodologias e repertórios nas suas salas de aula, vai 
delineando os lugares/momentos por onde passam as mudan-
ças pessoais e profissionais, o que é parte importante na avalia-
ção do componente.  Ao contrário de outras situações, em que 
o supervisionado pode tender a esconder os problemas, o fato 
de ter-se começado com as perguntas e motivações artísticas e 
suas lacunas encaminhou a tonalidade desses estágios para um 
diálogo que permeia o processo avaliativo e o supera. Dessa for-
ma, os Seminários, assim como as Oficinas e os Estágios, são 
janelas de quebra da estrutura formal de provas escritas, oxige-
nadores de práticas extraordinárias dentro do contexto escolar, 
reinventando o fazer do professor, e criando oportunidades para 
que aprendizados cooperativos ocorram.  Evidenciando outros 
tipos de competência a serem valorizadas e visibilizadas, fun-
cionando como comprovação e criando exemplos para realiza-
ção de atividades outras que não as formais antigas, que ainda 
constringem, pelo hábito e falta de alternativas de formação, de 
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material ou de instalação, o imaginário dos professores dentro 
de várias regiões.

Os artistas e os “sujeitos sem qualidades”

 Os alunos e alunas do Parfor de Artes Visuais acabam 
sendo o elemento transformador. Inicialmente, esses alunos 
não percebem como culturais ou dignas de sentido ou beleza 
as suas próprias práticas culturais criativas; não as compreen-
dem como coisas fora do seu dia a dia, não as consideram ex-
traordinárias.  E um dos traços das artes é o seu caráter de 
extraordinário. Assim, inicialmente, as aulas do curso de artes 
foram percebidas como aquilo que é mais comum na vida de um 
professor: obrigação, encargo, possibilidade de ascensão pro-
fissional e pessoal... E, depois, ao decodificar esses conjuntos 
de atitudes como tais, esse grupo aplicou, de inicio, à situação, 
os mesmos vícios e atitudes que aplicaria a qualquer aprendiza-
do de fora para dentro; reclamavam do horário, não queriam se 
deslocar, quando por acaso o coordenador conseguia um ateliê 
fora do espaço restrito da universidade; reclamavam se tinham 
que esperar mais um pouco até secar uma massa para comple-
tar um mosaico.  O que significava isso? Não percebendo o tipo 
de mudança de atitude necessária frente a uma nova aprendi-
zagem, os alunos reagiam com velhos esquemas adaptativos e 
não viam como esse fazer enlaçava aquilo que, neles, também 
não era valorizado; ou seja, sua própria cultura, invisível para 
eles. Mas suas escolhas temáticas, seu labor e trabalho em con-
junto e os obstáculos surgidos e transpostos no caminho foram 
criando situações nas quais o extraordinário surgia, e por isso o 
que era cotidiano dantes, começou a ser percebido com valor. 

Segundo Armindo Bião (2009, p. 125), Repetir ações é 
ensaiá-las para a próxima e eminente ’performance’ do dia, até 
que um incidente inesperado provoque um conflito e, com isso, 
rompa se  fluxo da ação cotidiana. E mais: até que se rompa o 
fluxo da invisibilidade da ação cotidiana para quem a pratica.

Ao perceber o diferente, tem-se aí o advento do espeta-
cular, ou da espetacularidade14; que nada mais é do que o mo-
mento em que o sujeito, refletindo sobre si mesmo num estado 
diverso do estado psicofísico cotidiano, compreende a si mesmo 

14 Espetacularidade é o termo cientifico, derivado da Etnocenologia, 
para designar o ato do sujeito de, sentindo-se observado, modificar, 
corporal e sensitivamente, suas posturas, atos, pensamentos.
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de outro modo e muda15. A aprendizagem de si – e obviamente 
das mudanças que um curso como o do Parfor de Artes traz 
para a consciência de si do professor-aluno enquanto sujeito da 
cultura - passa pelo estranhamento e reconhecimento de ativi-
dades que, mesmo cotidianas, a partir da formação em artes, 
são atravessadas por outra compreensão de vida e de cultura.

Assim, ao lidar com artes, em coletividade, visando um 
aprimoramento pessoal e coletivo rumo a um bem comum, de 
qualificação para o ensino posterior de crianças e jovens, lidou-
-se com um enorme motivador social – qual seja, o da quali-
ficação visando o bem comum maior – principal motor de um 
docente; colocando-o dentro de um trem de luzes, um ambiente 
que se move e ilumina. E com o qual o sujeito se identifica. E 
que trem de luzes é esse? São o ambiente de criação nas artes, 
as práticas artísticas, da fruição de obras e de processos. É o da 
experimentação de técnicas e de materiais normalmente “privati-
vos” das “artes”, conduzida e orientada por professores que são 
artistas, em sua grande parte. É o da discussão dos processos 
de mudança e de percepção educacionais e artísticas a partir da 
mirada das artes, e não da Pegagogia. Ou seja: qualificar para a 
educação na imersão dos procedimentos, processos, forma de 
agir, materiais e resultados do campo das artes visuais. Uma vi-
vência muito diferente da do magistério tradicional, atravessada 
por descontroles e estruturas flexíveis de avaliação, acolhidas 
institucionalmente.

Processos como esses mudaram todos. Aos alunos, a 
mim, ao coordenador local. E aí, me deparando com esse pro-
cesso, onde ninguém entre os alunos era artista, mas que, em 
coletivo e orientados, produziram arte de qualidade e beleza – 
redescubro algo que esteve sempre sob o nosso olhar. Afinal, 
foram os homens sem qualidades que fizeram as pirâmides. 

A possibilidade de trabalhar coletivamente sem censuras 
e julgamentos, a valorização do que é feito e do resultado con-
junto, mudou a percepção de todos e de cada um; reverteu a 
ferida de serem “alunos de segunda classe”, reorganizou o que 
eles valoraram como competência. O fato de suas produções 
serem divulgadas nos espaços da UNEB e, fora da sua própria 
turma, os tornou conhecidos e respeitados pelos seus eventos e 
produtos, em praticamente todos os polos.

Em suma, temos aqui um acontecimento que tem uma 
ferida e maus-tratos, ao lado de ações extraordinárias de beleza 

15 Esse vídeo retrata bem a mudança que ocorre no aluno. No minuto 
2min13 a 2min43.http://www.webtv.uneb.br/?p=1793.
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e de mudanças importantes para as pessoas envolvidas. Uma 
epopeia despercebida. Na qual há deserções e baixas, pelos 
descumprimentos de compromissos nas prefeituras, escassez 
de professores para regiões longínquas, aliados a um processo 
de descortinamento de modos de ver, aprender, ensinar e ser 
nas artes, e de dedicação por parte de todos os envolvidos. A 
combinação da ferida narcísica16 constituída pela falta de tantas 
coisas... que gera a capacidade de dar nó em pingo d´agua, 
traz também um trem de luzes; é quando, de dentro de um túnel 
estreito, o sujeito vislumbra a possibilidade de ser condutor de 
seus próprios processos criativos, de mudar suas práticas edu-
cativas de modo profundo e significativo.  Para ele, e para a sua 
comunidade de referência. 

A experiência do Parfor criou, entre a UNEB e as comuni-
dades atendidas, um laço inédito, de melhoria real na condição 
acadêmica dos docentes do Estado. De fato, no processo, foram 
criados encaminhamentos e sistemáticas administrativas e pe-
dagógicas para enfrentar problemas como as insuficiências  dos 
professores formados na rede pública de ensino quanto a com-
petências básicas, tais como ler e redigir, ou elaborar cálculos e 
desenvolver raciocínios investigativos. 

Eis um pouco desse percurso em que se cruzam políticas 
públicas e práxis, que se enfrentam mutuamente, na história da 
UNEB e na da formação de professores no Estado da Bahia, os 
professores de artes. Desse enfrentamento, nascem, recriamse, 
reinventam-se saídas, soluções, modos de fazer - práticas de 
resistência coletivas e criativas – das quais participam profes-
sores, gestores, alunos e, de um modo mais lato, toda a comu-
nidade. 

As ausências, incapacidades e impossibilidades, torna-
ramse possíveis os caminhos de transformação. Que têm um 
forte potencial não só de ultrapassar as limitações das políticas, 
mas também de transformá-las, tornando-as mais eficazes e 
efetivas. No caso dos programas de formação de professores da 
UNEB, desde as Licenciaturas Especiais até o Parfor, a relação 
entre os agentes que atuam no território, professores, coorde-

16 A expressão “ferida narcísica” advém do campo da Psicanálise. 
Grosso modo, trata-se daquilo que pode ser vivido pelo sujeito como 
uma diminuição ou um desprezo ao seu modo de ser como indivíduo, 
ou algo feito que lhe infrinja sofrimento com a sensação de injustiça 
com pouca possibilidade de reparação. O que pode ser da ordem do 
imaginário ou de fato corresponder a uma ofensa ou mágoa real, como 
é o caso de uma traição amorosa, ou um destrato, ou um desprezo 
generalizado ou preconceito a um aluno visto como menos capaz ou 
ingresso por vias mais facilitadas.
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nadores, diretores, gestores, alunos e as políticas - têm-se con-
figurado num equilíbrio precário, ele próprio capaz de inspirar 
saídas extra cotidianas, mergulhos criativos, e transformadores. 
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MEMÓRIAS EM MIGALHAS: ESTÁGIO E 
EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO

Renata Patrícia da Silva1

Resumo
A prática da escuta tem se tornado frequente em minha trajetó-
ria como professora de estágios, o que tem possibilitado refletir 
sobre muitas situações que acontecem no espaço da escola. 
Ouvir as histórias do seu cotidiano é o que motiva a (re)pensá-la, 
problematiza-la e encontrar nela possibilidades para a prática 
docente em Teatro. Nas páginas que se seguem encontram-se 
registros da prática de Estágio realizada no curso de Licenciatu-
ra em Teatro/Parfor da Universidade Federal do Tocantins. Tal 
registro teve como foco as memórias de vida e formação para 
pensar, contar, (re)inventar, escutar e perceber a construção 
docente em Teatro. Para tanto, foram selecionados alguns re-
cortes desse processo intitulado “Memórias em Migalhas”, bem 
como trechos do Memorial de Formação desses/as licencian-
dos/as, para discutir a escrita autobiográfica na formação do 
professor/a e o Estágio como um momento fundamental para 
essa discussão. Desta forma, para subsidiar, busco nos escritos 
da pesquisa (auto)biográfica brasileira com Nilda Alves (2007), a 
História de Vida em Formação com Marie Christine Josso (2007, 
2012), na narrativa com Walter Benjamin (1993) e na Pedagogia 
do Teatro, mais especificamente no Jogo Dramático, com Jean 
Pierre Ryngaert (2009) as referências para essa escrita/conta-
ção de história.
Palavras-chave: Memórias de formação. Teatro. Parfor.

Para começar a contar

Esta é uma escrita que caminha. Ao longo deste texto 
me movimento entre as experiências compartilhadas junto as/ 
os estudantes do curso de Licenciatura em Teatro (Parfor) da 
Universidade Federal do Tocantins, em que sou responsável 
pelas disciplinas de Estágio Supervisionado, minhas memórias 

1 Professora Assistente do Curso de Licenciatura em Teatro da Uni-
versidade Federal do Tocantins. Professora orientadora dos Estágios 
Supervisionados do Curso de Licenciatura Teatro do Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). renatapa-
tricia@uft.edu.br
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e referenciais teóricos que dialogam com a discussão que aqui 
proponho. Para tanto busco, principalmente, recortes dentro 
dessa trajetória que privilegiam as memórias de vida e formação 
dessas pessoas, compreendendo o tempo de estágio, também, 
como um momento para pensar, contar, (re)inventar, escutar e 
perceber a si na construção docente em Teatro.

Como professora de Estágios tenho me habituado a escu-
tar, o que tem me feito refletir sobre muitas situações que acon-
tecem no espaço da escola. Ouvir as histórias do seu cotidiano é 
o que me motiva a (re)pensá-la, problematiza-la e encontrar nela 
possibilidades para a prática docente em Teatro. Posso consi-
derar que no estágio, o/a licenciando/a em Teatro, se questiona 
acerca dessa identidade de estagiário/a e nesse trânsito entre 
escola e Universidade, experimenta, se (re) inventa e busca a si 
em sua trajetória, a fim de encontrar um “eudocente”. Por isso, 
costumo dizer que as aulas de Estágio têm um clima de “café 
com prosa”, pois é neste momento que nos sentamos para con-
versar e contar as histórias que acontecem no espaço da escola.

Com o Parfor, apesar de me deparar com uma turma que 
em sua maioria eram professores/as, pude perceber essa mes-
ma inquietude, visto que suas formações eram em cursos de 
Pedagogia. Então, começaram as dúvidas, “aulas de Teatro, e 
agora?”. Mesmo há alguns anos na escola, o receio da sala de 
aula era o mesmo daqueles que nunca tinham pisado na escola 
como professores. Considero que aquela incerteza não era fruto 
de uma insegurança acerca da docência, mas do ser professor/a 
de Teatro, pois essa era uma nova experiência para todos/as.

A partir disso, busquei nas memórias de vida e formação 
uma possibilidade de chegar mais próximo dessa experiência 
com a arte no espaço da escola, bem como do cotidiano des-
sas pessoas e suas relações com a formação em Teatro, a fim 
de potencializar suas experiências enquanto professores/as de 
Teatro dentro da escola onde estavam, a partir disso surgiu nos-
sa breve apresentação “Memórias em Migalhas”, que posterior-
mente inspirou o memorial de conclusão de curso da turma, que 
se deu por meio de registro escrito.

Desta forma, para subsidiar toda essa prática que aqui 
apresento, busco nos escritos da pesquisa (auto)biográfica bra-
sileira com Nilda Alves (2007), a História de Vida em Formação 
com Marie-Christine Josso (2007, 2012), na narrativa com Wal-
ter Benjamin (1993) e na Pedagogia do Teatro, mais especifica-
mente no Jogo Dramático, com Jean Pierre Ryngaert (2009) as 
referências para essa escrita/contação de história.
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Estágio: tempo de contar e ouvir histórias

O Estágio Supervisionado em Teatro tem se configura-
do como a disciplina de contar e ouvir histórias do cotidiano da 
escola, o que enriquece nossas discussões e nos faz pensar 
o lugar da pesquisa acadêmica de um curso de formação de 
professores. Desta forma, mais do que uma aula de estágio, o 
que eu desejava com os/as licenciandos/as do Parfor era me 
aproximar do cotidiano deles/as e de suas histórias, para jun-
tos compartilhar nossos vividos. Dessa forma, contribuindo com 
essa consideração, Alves (2007, p. 65) diz:

Ao narrar uma história, identificamos o que 
pensamos que éramos no passado, quem 
pensamos ser no presente e o que gosta-
ríamos de ser [no futuro] (Thomson, 1997, 
p. 57). O reconhecimento, por si mesmo e 
pelos outros, é, assim, o processo mobi-
lizador de tantas memórias tecidas, pois, 
sem ele, as crises pessoais, sociais, pro-
fissionais seriam insuportáveis.

Assim, compartilhar nossas memórias num processo ar-
tístico fortaleceu-nos e potencializou aquelas pessoas como 
professores/as de Teatro, possibilitando a elas compreender 
que suas histórias de vida e formação, bem como o cotidiano da 
escola, as histórias de seus alunos e das pessoas que compõem 
o universo do espaço escolar, são materiais de trabalho num 
processo de criação artística.

Quando optamos por contar nossas histórias de vida e 
formação, buscamos no jogo nossa principal referência de tra-
balho, visto que este possibilita a relação entre o grupo e o es-
paço que estamos inseridos. Para tanto, busquei em Ryngaert 
as referências para o trabalho com aquele grupo, tentando de-
mostrar a eles/as que o principal interesse naquele momento era 
o que aquela experiência artística despertaria em nós, enquanto 
professores/as de Teatro, estagiários/as, que no espaço de jogo, 
perseguíamos um pouco de nossas trajetórias de vida e forma-
ção.  Desta forma, Ryngaert (2009, p. 12, grifo do autor) afirma:

O reconhecimento da teatralidade começa 
aqui com sinais discretos, às vezes base-
ados no cotidiano, como marcas preciosas 
e pouco visíveis de nossas culturas. Um te-
atro mais atento às pequenas músicas do 
que às grandes sinfonias, talvez por que o 
domínio da expressão me pareça sujeito a 
excessos caricatos. Desse modo, gostaria 
de ficar atento às “pequenas vozes”.
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Logo, buscando a trajetória de cada uma daquelas pes-
soas fomos buscando unir nossas histórias de forma que pudés-
semos compor uma colcha de retalhos, em que a singularidade 
de cada um/a estivesse presente no emaranhado de histórias. 
Posso considerar que o processo deflagrou muitas possibilida-
des dentro do estágio, pois inquietações surgiram, era notável 
essa busca por um “eu-docente” em teatro e como isso aconte-
ceria dentro da escola, um espaço já conhecido, mas ao mesmo 
tempo, pouco explorado por essa nova identidade docente.

Durante este momento, era possível perceber o desejo 
dessas pessoas pela descoberta do novo em seu cotidiano e 
como isso seria recebido por seus futuros alunos e gestores, o 
que evidencia a realidade da escola. Acerca desse desejo pela 
novidade, Josso (2012, p. 20) afirma:

Para elas, a formação deve trazer novida-
de e mudança, ignorando, o mais das ve-
zes, que as novas aprendizagens exigirão 
desaprendizagens (isto é, despojar-se de 
hábitos mais ou menos antigos sobre os 
quais se deverá tomar consciência de que 
são freios na marcha para frente e para 
tornar-se disponível à sua criatividade).

A partir das palavras da autora é possível considerar que 
o processo de formação é permeado por (des)aprendizagens, ou 
seja, exige de nós desapegos, para que possamos nos aventu-
rar em novas experiências que nos possibilitarão conhecimento. 
É necessário que haja um constante desejo de (des)aprender.

Ao acompanhar minhas estagiárias/os, podia observar 
que o mesmo desejo de mudança que movia essas pessoas, 
também as enchiam do desejo de aprender, por isso, considero 
que elas se despiram de muitas de suas aprendizagens e se 
lançaram ao novo, em busca da experiência docente em Teatro, 
experimentando junto de seus alunos/as o que haviam apren-
dido na Universidade, isso se evidenciou em seus relatos fei-
tos nos diários de estágio, nas observações que pude fazer em 
cada aula e, também, em alguns memoriais de formação. Logo, 
o que compartilho aqui, são alguns retalhos dessa grande col-
cha que tecemos a muitas mãos e pudemos trocar histórias de 
vida e do cotidiano da escola.

Memórias em migalhas

Memórias são como migalhas que ruminamos a fim de 
lembrar do sabor vivenciado em um momento. A cada lembran-
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ça, um gosto diferente, uma memória nunca tem o mesmo gosto. 
A imaginação encarrega-se de acrescentar temperos, cheiros, 
texturas, que percorrem cada parte do nosso corpo, enquanto 
nos lembramos de algo. Cada memória é uma experiência úni-
ca, registrada em nós. 

Para falar, antes é importante escutar, mas escutar bem! 
Sem pressa. Há algum tempo venho colhendo escutas enquan-
to professora. Escutas auditivas, visuais, olfativas, táteis, sabo-
rosas. Entre uma ou outra experiência, um rabisco registra as 
sensações dessas escutas. A tentativa de um diário permanece 
nas idéias e se materializa em fragmentos de papel, áudios, de-
senhos e digitações. São memórias em migalhas de vivências 
artísticas e pedagógicas que me acompanham na minha expe-
riência enquanto professora de Teatro e que agora caem sobre 
o papel, afim de ganhar vida na imaginação de seus leitores. 

Ao escrever essas memórias, lembro-me de Benjamin 
(1993) ao dizer da arte da narração. Pois o narrador retira da expe-
riência o que conta, seja a dele ou a relatada pelos outros. Por isso, 
junto nessas páginas não apenas as minhas memórias, mas tam-
bém a de pessoas que me acompanharam ao longo desse tempo2. 

Algumas são memórias de andanças, que deixam marcas 
singulares e a riqueza dos aprendizados partilhados.

Araguaína, Chapada de Natividade, Nova Rosalândia, 
Paraíso do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Augustinópo-
lis, Redenção, São Valério do Tocantins, São Salvador do To-
cantins, Araguacema, Santa Rosa do Tocantins. Dois meses, 
onze viagens. 14 supervisões, 28 aulas assistidas/feitas. 18 dias 
e meio fora de casa, 444 horas.

Dores no corpo, cansaço, exaustão, alguns roxeados, 
uma ou outra unha pisoteada, roupas cheias de terra, poeira e 
suor. Sujar-se em Teatro, assim tem sido meu processo de imer-
são nas supervisões de Estágio do Parfor. Não houve uma es-
cola que eu tenha pisado e que não tenha, pelo menos, sentado 
no chão dela. É preciso estar neste espaço para compreendê-lo. 

Cada escola guarda uma identidade, muitas cores, ou a 
falta delas, espaços grandes e pequenos, limpos, sujos, feios, 
bonitos, cheirosos ou nem tanto. Em cada escola habitam pes-
soas e são elas que oferecem a este espaço sua significação. 

2 As memórias que compartilho aqui compõem os memoriais de formação 
dos/as licenciandos/as em Teatro do Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (Parfor) da UFT, orientados por mim 
nas disciplinas de Estágio Supervisionado. As memórias registradas 
em meu nome são uma reunião das viagens realizadas durante as 
supervisões de estágio pelos municípios desses/ as alunos/as.
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Por mais que haja algumas proximidades, uma escola nunca é 
igual a outra. Por isso, o Teatro que se faz aqui, não se faz aco-
lá, nem ali, nem lá. 

Nessas andanças, fiz teatro em cada um desses lugares, 
com meninos/as grandes, pequenos/as e professores/as. Em 
cada encontro, via brotar a satisfação do fazer artístico nos olhos 
de cada uma das minhas professoras/alunas. Ao finalizarem 
essa trajetória de formação, serão elas as “professoras de teatro” 
espalhadas por esse Tocantins afora. Renata Patrícia da Silva.

Outras, são memórias da incerteza de deixar a casa e a 
família para embarcar no desconhecido, que ao longo do tempo 
foi se tornando algo saboroso e ao mesmo tempo desafiador.

O tempo passava, parecia que o relógio estava dentro de 
mim. E a cada minuto, vontade de ir, vontade de ficar. Decidi ir! 
Mas ao chegar à Universidade olhei para os lados, me senti só, 
diante de várias pessoas e no mesmo dia retornei para minha 
cidade, minha casa.  

Tic tac, Tic tac, tic tac. Mas uma vez o relógio voltou a ficar 
dentro de mim... Dúvidas!3  (SANTOS, A., 2016)

Que experiência maravilhosa! Com dois 
filhos pequenos tive muitos obstáculos. 
Além disso, tinha que trabalhar e terminar 
o curso, foi para mim um grande desafio. 
Porém, apesar de tudo, construí novos 
vínculos de amizade e de conhecimentos, 
descobri o quanto é gratificante estudar. 
Por não desistir da minha meta, encarei as 
dificuldades, mas nunca parei de estudar 
para me tornar uma educadora exemplar 
e dedicada a minha profissão. No primei-
ro dia do Curso fiquei muito ansiosa como 
se fosse uma criança que estivesse pela 
primeira vez em uma sala de aula (Costa, 
2016)

Falar em memórias do curso de Teatro faz 
desabrochar pensamentos e sentimentos 
inexplicáveis, pois foi uma jornada longa, 
às vezes cansativa, que nos fez conhecer 
e lutar para conquistar algo que almejáva-
mos, embora parecesse difícil, porém não 
impossível. Assim, através de lembranças 
e saudades antecipadas construiremos 
novos horizontes de sabedorias e experi-
ências (Santos, M., 2016).

Há também aquelas memórias que marcam o prazer da 
descoberta ao longo da formação em Teatro e o enriquecimento 

3 Todos os relatos apresentados neste artigo foram mantidos em seu 
original.
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pessoal e profissional encontrados no amor de fazer o que es-
colheram.

Nesta trajetória acadêmica e profissional 
trago em seu bojo várias lembranças sig-
nificativas que é o prazer de estudar e tra-
balhar ao mesmo tempo, eram umas idas 
e voltas que jamais pensava em derrotas. 
Nestes dezesseis anos de história nunca 
desanimei de trabalhar na educação, sem-
pre firme e forte como uma rocha fincada 
em um pedaço de chão (SILVA, 2016).

Cursar teatro me permitiu um aprendizado 
diário, um amadurecimento incalculável. 
Considero que a Universidade abriu os 
meus horizontes, mostrou-me a vida de 
uma outra forma, fez-me mais gente, no 
sentido de ver o outro como ser capaz e 
fruto da realidade social em que vive. Du-
rante esses quatro anos adquiri uma gama 
de conhecimentos importantíssimos tanto 
para minha vida pessoal quanto profissio-
nal. Acredito que ser professor é sonhar 
com o futuro que poderá ser modificado se 
o empenho para tal for realizado, mas para 
isso temos que estar sempre buscando, 
estudando, pesquisando para inovarmos 
nossos conhecimentos, para nos tornar-
mos grandes mestres tanto na vida aca-
dêmica, pessoal e também profissional. 
(CUNHA, 2016).

E dentre tantos pesquisadores e autores 
da linguagem teatral, um em especial me 
chamou a atenção, Augusto Boal, com sua 
forma diferente de fazer teatro. Estudar 
Augusto Boal me encantou e cada vez que 
pesquiso sobre seu trabalho me encanto e, 
fazer teatro já não é algo tão distante, onde 
só atores podem fazê-lo, teatro é muito 
mais que isso, é deixar se contagiar pelo 
imaginário que até então é um mundo que 
só a criança conhece. Teatro é tudo isso. 
(ALMEIDA, 2016).

Algumas memórias mostram que essa es-
colha nem sempre é tão fácil. É preciso ter 
pulso firme!
Venho de uma família mineira, tendo meu 
pai como pecuarista e minha mãe como 
professora, somos quatro irmãos onde os 
três irmãos são formados na área de saú-
de, sendo um médico e as outras duas ir-
mãs odontologistas. Meus irmãos são mo-
tivo de orgulho dos meus pais. Eu nunca 
quis seguir esse caminho e sim o exemplo 
de minha mãe, na profissão de professora. 
Mesmo passando toda a minha vida ouvin-
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do meu pai dizendo: “Filha larga essa pro-
fissão, vai fazer medicina, isso sim é que 
dá dinheiro.” Mas segui em frente, decidida 
a ser uma profissional da educação. (PI-
MENTA, 2016).

Há memórias que ganham cores e poesia.
Nessa caminhada tivemos risos que pare-
ciam choros, tivemos choro que foi por ale-
gria, dias que pareciam noites e tristezas 
que pareciam poesia. Também aconteceu 
que meus escritos pareciam borboletas 
que o vento convidou para dançar, outrora 
pareciam escritos a esmo. Nesse turbilhão 
de emoção meu sangue acertou de veia e 
se achou no teatro, dei pra sonhar, em de-
vaneios frequentes. De um lado a poesia, 
o verbo, o sonho. Do outro a luta, a força e 
a coragem pra chegar à aspiração de ser 
licenciado em sua plenitude. Ser professo-
ra de teatro. (MARTINS, 2016).

Falando em cores, minhas memórias têm 
as seguintes cores, azul e verde. Azul 
simboliza alegria pra mim, e a cor verde, 
esperança. Foi pensando assim que pas-
sei por todos os oito períodos. Estudando, 
aprendendo, superando as dificuldades. 
O segredo é até simples de se entender, 
quando eu desanimava, olhava para o ho-
rizonte sabendo que embora pela distância 
parecessem azul as montanhas, de certa 
forma me gerava alegria, pois sabia que 
ao aproximar dela, conseguiria ver o ver-
de, minha esperança. As montanhas estão 
mais perto agora, porém antes de tocá-las, 
quero prosseguir na caminhada um pou-
co mais, nesta mesma motivação azul e 
verde; porque cada dia que nasce é uma 
oportunidade que temos de encarar novos 
desafios e seguir em frente. (SÁ, 2016).

Aqui contamos os momentos que compõem nosso per-
curso enquanto professores/as. As incertezas que permearam a 
busca por uma outra formação, marcam a maioria das histórias 
dessas mulheres4, mães de família e homem que se lançaram 
ao sabor de cursar Teatro. Contudo, o tempo se encarregou de 
transformá-la em desejo de estar de volta a cada pedaço de ano, 
mesmo com a saudade de casa. Entre idas e vindas, a bagagem 
foi ficando mais pesada, pois as malas não carregavam apenas 
os pertences, levavam afeto e também a experiência do fazer ar-
tístico.  Bagagem essa, que seria dividida com cada um de seus 

4 A turma é formada em sua maioria por mulheres, sendo apenas um 
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alunos/as, que os/as aguardavam na volta das férias.

E o café vai chegando ao fim

Ao relatar as memórias de formação dessas pessoas e, 
também, minha experiência junto delas, busco demonstrar a 
importância das histórias de vida na trajetória de formação de 
professores/as. Desta forma, concordando com Josso (2007, 
p. 432), “a abordagem biográfica como suporte empírico para 
a reflexão compreensiva da formação de si como sujeito, exige 
uma ‘multirreferencialidade’”, logo, o saber universitário, apro-
priando-se disso pode se aproximar do homem comum e fazer 
sentido em seu cotidiano. É com este intuito que estas páginas 
foram escritas, aproximar a trajetória de vida dessas pessoas 
de sua formação profissional, demonstrando que suas histórias 
também compõem esse percurso.

As passagens que apresento aqui são breves recortes de 
todo um processo de trabalho que se iniciou no Estágio Supervi-
sionado II, quando os licenciandos/as iniciam sua prática docen-
te em Teatro. Desde a criação de Memórias em Migalhas, tenho 
privilegiado o trabalho com as memórias de vida e formação 
dentro da Licenciatura em Teatro/Parfor. Penso que trabalhar 
com professores/as de várias localidades do Estado, que bus-
cam uma outra formação e trazem consigo um desejo de mu-
dança, toda uma trajetória de vida marcada por muitas batalhas 
e muita força, como é possível ver nas palavras de cada um, traz 
para o espaço acadêmico outras formas de pensar a formação 
de professores/as. Quem são as pessoas que habitam o espaço 
da Universidade? Quais saberes constituem a formação de um 
profissional? Em qual espaço esse profissional vai atuar? De 
onde ele vem? 

São perguntas como essas que começam a me inquietar 
enquanto formadora de professores/as e essa inquietude parte 
da minha experiência dentro do Estágio Supervisionado com a 
Licenciatura em Teatro/Parfor. Por isso, busco transformar essa 
disciplina num espaço de “café com prosa”, onde podemos com-
partilhar além da formação técnica do/a professor/a de Teatro, 
ou seja, onde podemos buscar em nossas trajetórias aspectos 
que nos (re)aproximam do espaço da escola para problematiza-
-la, (re)inventá-la, (re)vivêla, usá-la, habitá-la. É importante lem-
brar que é ela o cenário de muitas de nossas histórias, mesmo 
que demos a ela inúmeras facetas. 

aluno homem.
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Por fim, o espaço do papel vai acabando e resgato as 
últimas migalhas, que deixei cair despercebidamente pelo chão, 
enfio-as na boca com toda a gula, como se quisesse comer toda 
a lembrança trazida por elas. Seu gosto é de poeira e me faz 
sentir as sensações de um corpo que se esfrega pelo chão e 
deseja saborear a textura de uma experiência que só se ganha 
com o tempo.

Referências

ALMEIDA, Chirlei Regina de. Memorial de formação: curso de 
licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal do 
Tocantins, 2016.

ALVES, Nilda. Nós somos o que contamos: a narrativa de si 
como prática de formação. Salto Para o Futuro: Histórias de 
Vida e Formação de Professores. Brasília, n. 11, p. 62-71, 
2007. Disponível em: <http://cdnbi.tvescola.org.br/resources/
VMSResources/contents/document/
publicationsSeries/104711Historias2.pdf>. Acesso em: 5 ago. 
2016.

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sérgio Paulo 
Rouanet. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. (Obras 
Escolhidas, n. 1).

COSTA, Thelma de Souza e Silva. Memorial de formação: 
curso de licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade 
Federal do Tocantins, 2016.

CUNHA, Valdelina Dias da. Memorial de formação: curso de 
licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal do 
Tocantins, 2016.

JOSSO, Marie-Christine. A transformação de si a partir da 
narração de histórias de vida. Revista Educação, Porto Alegre, 
ano 30, n. 3, p. 413-438, set./dez. 2007.

______. O corpo biográfico: corpo falado e corpo que fala. 
Revista Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 37, n. 1, p. 19-
31, jan./abr. 2012.

MARTINS, Helde Moura Cardoso. Memorial de formação: 
curso de licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade 



125

Federal do Tocantins, Palmas, 2016.

PIMENTA, Kátia Aparecida. Memorial de formação: curso de 
licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal do 
Tocantins, 2016.

RYNGAERT, Jean-Pierre. Jogar, representar: práticas 
dramáticas e formação. Tradução de Cássia Raquel da Silveira. 
São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SÁ, Robson Oliveira de. Memorial de formação: curso de 
licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal do 
Tocantins, 2016.

SANTOS, Andréia Ribeiro dos. Memorial de formação: curso 
de licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal 
do Tocantins, 2016.

______. Memorial de formação: curso de licenciatura em 
teatro/Parfor. Palmas: Universidade Federal do Tocantins, 
2016.

SILVA, Elane Ferreira de Almeida. Memorial de formação: 
curso de licenciatura em teatro/Parfor. Palmas: Universidade 
Federal do Tocantins, 2016.





127

 O APLICATIVO WHATSAPP COMO UMA 
ESTRATÉGIA DE INTERAÇÃO PEDAGÓGICA NA 

SALA DE AULA 

Regina Lúcia Alves Costa  1

Resumo
O presente trabalho aborda uma experiência desenvolvida no 
Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, no curso de 
Pedagogia, turma 9 do Plano Nacional de Formação de Profes-
sores da Educação Básica (Parfor) na disciplina de Tecnologia 
da Informação (TIC), visto que, os avanços advindos das tecno-
logias de informação, com o acesso a Internet têm estabelecido 
mudanças significativas na sociedade. Assim, é fundamental re-
fletir sobre o uso consciente e crítico das TICs no espaço esco-
lar, uma vez que transforma continuamente a forma de interação 
e comunicação das pessoas no mundo conectado. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi a inserção e uso do aplicativo Wha-
tsApp, em sala de aula, provendo maior interação entre alunos 
e professor. As atividades realizadas potencializaram o uso das 
tecnologias, transpondo as práticas convencionais e inserindo 
práticas pedagógicas inovadoras nas aulas de TICs. A relevân-
cia do trabalho reside em fornecer questões acerca da inserção 
das TICs no processo de ensino-aprendizagem para os docen-
tes que retornam à condição de alunos. Os resultados apontam 
que a estratégia metodológica utilizada com o aplicativo Wha-
tsApp favoreceu a construção de aprendizagens significativas 
em. O referencial teórico adotado foi à luz de Bessa (2009), Lévy 
(1997), Moran e Almeida (2005).
Palavras-chave: Comunicação. Ensino-aprendizagem. Tecno-
logia.

Introdução 

Nos últimos anos, a inserção dos serviços de comunica-
ção, por meio dos espaços virtuais, ajudou as empresas e insti-
tuições a ganhar tempo e aumentar a produtividade. Os recursos 
tecnológicos utilizados na comunicação modificaram algumas 

1 Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy. Graduada em 
Pedagogia (UERN). Pós-graduada em Tecnologia da Informação e 
Comunicação (PUC/Rio). MBA em Gestão Pública (FGV/Rio). regina@
ifesp.edu.br.
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dimensões da nossa inter-relação com o mundo, da percepção 
da realidade, da interação com o tempo e o espaço. “Do ponto 
de vista tecnológico, não há mais distâncias nem tempos que di-
ficultem a comunicação entre os homens, independente do lugar 
que estejam”. (BESSA, 2009, p. 11).

Esse novo espaço de comunicação possibilita o uso simul-
tâneo de linguagens padronizadas que circulam entre grupos de 
pessoas por meio de máquinas conectadas. As linguagens esta-
belecidas por meio das máquinas produzem uma comunicação 
dinâmica na qual o receptor e o emissor invertem continuamente 
seus papéis no processo e interagem a partir de tecnologias que 
hospedam meios de acesso a comunicação em tempo real ou 
assíncrona2, numa velocidade que dinamiza o diálogo, produz 
uma rede de partilha e conhecimento, cujo equilíbrio se dá pela 
dependência da comunicação estabelecida, a saber:

O espaço do novo nomadismo não é o território geográfico 
nem o das instituições ou dos Estados, mas um espaço invisível 
dos conhecimentos, dos saberes, das forças de pensamento no 
seio da qual se manifestam e se alteram as qualidades do ser, 
os modos de fazer sociedade (LÉVY, 1997 apud SILVA, 1999).

Considerando a citação acima, apropriar-se das tecnolo-
gias modernas, tornou-se uma condição essencial para manter-
-se atualizado e conectado com a sociedade, destacando entre 
os múltiplos benefícios a possibilidade de reduzir a distância 
entre as pessoas, aumentar a interação mediada pela comuni-
cação instantânea e o elevado o nível de informação produzida 
e compartilhada. Isso representa uma profunda mudança na or-
ganização da sociedade e da economia. 

Para compreender esse movimento entre os indivíduos 
que se apropriam das tecnologias de comunicação e que utili-
zam ferramentas para dinamizar o diálogo de forma contínua, 
seja na troca de informação, seja numa comunicação de pes-
soas que compartilham interesses e/ou objetivos comuns. De 
acordo com o texto publicado pela HTMLSTAFF, Havenstein 
(2007), trata sobre a Geração Virtual e como surgem suas cone-
xões sociais online por mundos virtuais, videogames, blogs em 
redes sociais ou lendo informações geradas pelos usuários em 
sites de e-commerce. 

Dessa forma, surge a Geração Virtual integrada às re-
des sociais que contribuem para aproximar pessoas, sociali-
zar informações, organizar, divulgar, compartilhar experiências 

2 Assíncrona – quando a troca de informações ou mensagens dos 
utilizadores ocorre em tempos desiguais. (MENEZES, 2001).
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e incentivar a construção de novos espaços colaborativos de 
aprendizagens. Essas redes conectadas a partir de interesses 
específicos de pessoas que se comunicam e trocam informa-
ções na perspectiva de construir um entendimento comum às 
especificidades dos grupos, seja voltada para relacionamentos 
pessoais, ou, quando colaborativas e temáticas, visando objeti-
vos profissionais. As redes estabelecem um novo diálogo a cada 
momento, tornando-a sempre atrativa e inovadora. 

Nesse movimento a curiosidade, principalmente, entre as 
crianças e jovens nascidos no mundo digital, geração conhecida 
como nativos digitais, proporciona novas formas de aprender e 
rapidamente organizam caminhos para comunicar-se, produzir 
e compartilhar informações sempre motivadas pelos desafios de 
conhecer e fazer o “novo”. A curiosidade aguçada promove essa 
inquietação que instiga a pesquisa, na busca de resolução de 
problemas e/ou respostas às suas dúvidas. Essa curiosidade e 
inquietação precisam ser também exploradas na escola e dialo-
gar intensamente com os anseios e necessidades dos educan-
dos, que experimentam a comunicação instantânea, o compar-
tilhamento de informações sem preocupar-se com o domínio da 
escrita e a origem da informação, preocupados apenas com a 
velocidade que se estabelece, ou seja, o diálogo em rede.

Compactuando com os teóricos Mercado (1999) e Moran 
e Almeida (2005) que abordam a influência das tecnologias, no 
modo de agir das pessoas, foi direcionado nas aulas de Tecno-
logia da Informação e Comunicação (TIC)3, leituras para sub-
sidiar os alunos, na elaboração de propostas para o uso das 
tecnologias, das práticas pedagógicas voltadas aos alunos da 
Educação Básica. Para tanto, considerou-se o que prevê as Di-
retrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica 
(BRASIL, 2013), conforme o Capítulo I, item VII que “estimula à 
criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se recursos 
tecnológicos de informação e comunicação no cotidiano escolar, 
a fim de superar a distância entre estudantes que aprendem a 
receber informação com rapidez utilizando a linguagem digital e 
professores que dela ainda não se apropriaram” (BRASIL, 2013, 
p. 18). 

Porém, é fundamental refletir sobre os valores que a pró-
pria tecnologia pode acrescentar e acarretar. Se considerar a 
descoberta de algo novo e fascinante como possibilidade de no-
vos conceitos e aprendizagens, também é importante destacar a 
facilidade de dispersão. A partir dessa constatação os alunos do 

3 Curso Pedagogia Licenciatura Plena, turma 9 – Parfor.
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Parfor da turma 9, após leituras e debates, convergiram entre as 
múltiplas ferramentas tecnológicas para o aplicativo WhatsApp4. 
Portanto, o objetivo desse estudo é demonstrar que o relato de 
experiência apresentado, amplia as possibilidades para o uso 
consciente e crítico das tecnologias, em sala de aula, a partir da 
vivência iniciada com alunos do Parfor da turma 9. 

O aplicativo WhatsApp foi lançado em 2009 e envia 
mensagens instantâneas, os usuários podem fazer chamadas 
de voz, enviar imagens, vídeos, documentos em PDF e fazer 
ligações grátis por meio de uma conexão via Internet Wikipédia 
(WHATSAPP, 2016).

Assim, após caracterizar as possibilidades nos estudos 
e discussões realizadas em sala de aula, os alunos tomaram a 
iniciativa de criar um grupo no aplicativo WhatsApp. O objetivo 
foi promover a continuidade das discussões para além da sala 
de aula. A partir das contribuições apresentadas, percebeu-se a 
necessidade de escrever sobre as regras para o uso do aplicati-
vo nas atividades acadêmicas, por compreender a complexida-
de para a adequação do fluxo intenso de informações, geradas 
na comunicação instantânea e o tratamento dado às falas en-
viadas. O propósito de agregar valor a partir da análise crítica 
das publicações, a turma foi organizada e distribuída por temas 
disponibilizados na página do Instituto de Educação Superior 
Presidente Kennedy5. Todos os envolvidos contribuíram na ela-
boração do texto orientador, por meio do recurso disponível na 
página, a Escrita Colaborativa. 

O aplicativo WhatsApp foi utilizado para dinamizar a co-
municação,  e notificar o grupo sobre o envio das atividades a 
serem realizadas na página da instituição, bem como, possibilitar 
novas discussões sobre as orientações pedagógicas elaboradas 
pela turma.  Novas expectativas surgiram após a conclusão da 
escrita colaborativa – WhatsApp na Sala de Aula e, mais uma 
vez, os alunos se envolveram na construção de uma cartilha 
pedagógica para socialização na Instituição. A turma foi dividida 
em quatro grupos com atividades específicas, mas com um ob-
jetivo em comum. Efetivar o uso do aplicativo WhatsApp como 
uma estratégia para a interação pedagógica em sala de aula. As 
atividades que estão em andamento e os resultados da expe-

4 WhatsApp é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite 
trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível 
para smartphones iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android e 
Nokia. Saiba mais em: https://www.WhatsApp.com/ about/.

5 www.ifesp.edu.br/ead
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riência vêm mostrando que os alunos consideram a ferramenta 
como uma excelente oportunidade para discussão e aprendiza-
gem dos temas propostos em sala de aula. 

Procedimentos metodológicos 

Esse estudo de caso trata a utilização da Tecnologia da 
Informação e Comunicação cuja estratégia é o WhatsApp. A 
pesquisa aplicada se constituiu de natureza qualitativa. As ati-
vidades vivenciadas envolveram 16 alunos, de uma turma com-
posta por 18 alunos, dois alunos não participaram da pesquisa 
que ocorreu tanto em sala de aula quanto no laboratório de in-
formática, o que favoreceu a construção coletiva. A interação foi 
intensificada partir da troca de o compartilhamento informações 
e experiências com o celular e o uso do aplicativo WhatsApp. 

Os estudos direcionados na disciplina TIC, impulsionaram 
reflexões sobre o impacto que as tecnologias digitais têm na 
vida das pessoas, principalmente na comunicação e no compar-
tilhamento informações. Nesse contexto, o aplicativo WhatsApp 
foi utilizado como meio para a investigação e análise, enquanto 
possibilidade pedagógica e torna-se uma possibilidade viável 
para o processo de ensino-aprendizagem, na medida em que 
possibilita a ação comunicativa entre os alunos e o professor. 

A definição e a escolha deste aplicativo foram impulsiona-
das pelos conflitos gerados em sala de aula durante a disciplina 
ministrada. Para a turma, o aplicativo WhatsApp é considerado 
como o principal responsável pela dispersão e falta de foco dos 
alunos em sala de aula. Portanto, essa escolha também se fez 
por compreendermos que esse aplicativo é muito utilizado no 
contexto social, no entanto, como estratégia educativa, ainda é 
pouco explorado. 

O relato da experiência - WhatsApp como uma estratégia 
para a interação pedagógica em sala de aula

Potencializar o uso do aplicativo WhatsApp como apoio 
no processo de ensinar e aprender foi o desafio proposto a tur-
ma, durante a disciplina de TIC. O objetivo foi no sentido de 
incentivar os alunos a pensar sobre a importância de inserir na 
prática pedagógica, as tecnologias digitais.  A experiência aten-
deu as expectativas pensadas inicialmente, ou seja, a turma su-
geriu divulgar o trabalho na Instituição e para formalizar a ideia  
foi apresentada a proposta de elaboração de uma Cartilha Pe-
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dagógica com sugestões para o uso do Aplicativo nas práticas 
pedagógicas. 

As discussões publicadas no WhatsApp, durante o trabalho, 
serviram de fundamentação para a elaboração de uma Cartilha 
cuja finalidade é orientar o uso do aplicativo WhatsApp nas esco-
las da rede estadual de ensino onde os alunos do curso trabalham.

As etapas desenvolvidas em sala de aula registraram o 
percurso da produção dos alunos, a partir da elaboração das 
normas para uso crítico e responsável do aplicativo. O percur-
so metodológico foi acompanhado pelo professor que mediou 
e orientou a produção, visto que as atividades foram realizadas 
por meio da escrita colaborativa na sala de aula virtual – plata-
forma EaD do IFESP.

A elaboração das orientações para o uso do WhatsApp 
pela turma foi desenvolvida em três etapas, descritas a seguir: 
Na primeira etapa – o professor (pesquisador) incentivou a cria-
ção de um grupo no Aplicativo WhatsApp para a iniciar a partici-
pação dos alunos e apresentar o aplicativo  como uma ferramen-
ta de comunicação da turma. De forma coletiva e colaborativa 
foi elaborado um texto com as normas para o uso do aplicativo 
como ferramenta pedagógica na disciplina de TIC. 

Essa atividade permitiu exercitar a escrita colaborativa, 
respeitando as normas estabelecidas pela turma. O texto pro-
duzido procurou responder os principais angústias dos alunos 
registradas nos debates em sala de aula, com orientações sobre 
o aplicativo, tais como: 

1. a ferramenta (Apresentação) – como funciona os prin-
cipais recursos do aplicativo e, em que momento deve ser uti-
lizado, destacando, principalmente o cuidado com o envio de 
informações; 

2. a informação (Produção) – o texto aborda como neces-
sária a utilização do aplicativo e estabelece normas para a parti-
cipação dos usuários no grupo. Para isso, foi criado a Netiqueta6 
como forma de dinamizar o diálogo, a publicação, o senso crítico 
e o respeito com o outro; 

3. tratamento da informação (Compartilhamento) –  ana-
lisar o que se vai publicar no grupo, considerando a origem da 
informação, a validação, a coerência com o propósito do grupo, 

6 Netiqueta  - A palavra Netiqueta, também chamada Etiqueta on 
line, tem origem inglesa e é uma espécie de gíria que faz a junção 
das palavras “network” e “etiquette”, onde o termo popular inglês net 
significa “rede” e dessa forma deixa claro em qual segmento normas 
de condutas sociais estão sendo aplicadas ao utilizar este conceito 
(NETIQUETA, 2016).



133

a relevância e a objetividade, sempre observando se as inter-
venções favorecem a interação dos participantes do grupo; 

4. a prática  (Possibilidades de uso) – atividade que fa-
vorece o exercício da cidadania digital contemplando  a forma 
de agir do cidadão em um ambiente virtual, respeitando as nor-
mas de conduta, direitos e garantias do usuário previstas na Lei 
12.965 de 23 de abril de 2014 que trata sobre o uso apropriado 
da internet no Brasil.

Embora toda a produção textual tenha sido de forma co-
letiva, sugeriu-se a leitura de cada item para análise da escrita e 
da coerência, de acordo com a finalidade do grupo e do que está 
estabelecido na Lei nº 12.965/14 (BRASIL, 2014). 

Na segunda etapa – o objetivo foi vivenciar duas atividades 
organizadas pela turma, tais como uma voltada para a leitura indi-
vidual da Netiqueta e a segunda atividade direcionada para a leitu-
ra da Lei nº 12.965/14. As duas atividades encaminhadas sugeri-
ram que após a leitura dos textos, cada participante apresentasse 
contribuições no grupo do WhatsApp. As imagens que seguem, 
mostram o grau de envolvimento do grupo e o cuidado com as 
normas estabelecidas aos participantes na exposição de ideias.

Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora, 2016.

Imagem 1 – 
Encaminhamento de 

atividades 

Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora, 2016.

Imagem 2 – Estudo da 
Netiqueta.
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É possível observar nas imagens 1 e 2 a continuidade nas 
interações, bem como, o comprometimento com a escrita dos 
alunos. No laboratório de informática, quando foi elaborado os 
objetivos e as normas que norteariam o funcionamento do grupo 
no WhatsApp, a turma ao realizar a leitura do texto, reforçou a 
autonomia de todos envolvidos na condução das discussões e/
ou de chamadas ao objetivo da atividade. 

A estratégia para retomar o grupo com o foco na atividade 
proposta seria mediada pela Netiqueta sempre que um dos parti-
cipantes publicasse mensagens/informações que não dialogasse 
com o tema, que não respeitasse o que foi estabelecido nas nor-
mas do grupo. Exemplo observado a seguir nas imagens 3 e 4.

É possível observar nas mensagens, o cuidado com a es-
crita e o respeito às normas de escrita formal. As publicações 
são apresentadas na linguagem padrão, sem vícios da escrita 
da comunicação online, conhecida nas Redes Sociais como a 
linguagem Internetês - Imagens 3 e 4.  

As duas atividades propostas ao no grupo do WhatsApp 
foram conduzidas com o mesmo objetivo, motivar as discussões 
partindo de um tema, previamente apresentado em sala de aula 
e disponível para a leitura na página do IFESP. 

A relevância dos dois espaços para a continuidade das in-
terações superaram as expectativas estabelecidas, inicialmente. 

Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora (2016).

Fonte: Arquivo pessoal da 
pesquisadora (2016).

Imagem 3 - Interação do 
grupo

Imagem 4 - Respeito às 
normas do grupo
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O grupo do WhatsApp possibilitou inte-
rações entre os participantes e a capa-
cidade de sistematização que fluiu no 
diálogo de forma dinâmica. A partir daí, 
a turma definiu o grupo que seria res-
ponsável para encaminhar as atividades 
de estudo e de discussão. No intervalo 
entre atividade 1 - Estudo da Netique-
ta e a atividade 2 – Leitura e estudo da 
Lei que trata do uso apropriado da In-
ternet, observamos que nenhuma publi-
cação ou intervenção foi encaminhada. 

Ressaltamos que as atividades 
foram orientadas dentro de uma tempo-
ralidade e contempladas com a discus-
são, não houve publicações repetidas, 
ou seja, inseridas mensagens que não 
enriquecesse a formação de conceitos 
discutidos em sala de aula. Durante os 

três dias seguintes, o grupo não fez publicações, aguardando o 
direcionamento da professora para a segunda atividade. 

A leitura das mensagens, a seguir, valida o relato da ex-
periência com o aplicativo WhatsApp. Os recortes das mensa-
gens publicadas, nas imagens 5 e 6, pontuam momentos nos 
quais pode-se verificar, o conteúdo das atividades, a coerência 
nas discussões e o permanente reforço ao tema e as normas 
para as publicações.

Fonte: Arquivo pessoal 
da pesquisadora, 2016. 

Imagem 5 – Reflexões 
sobre a Leitura

Imagem 6 - Foco na discussão e validação do aplicativo

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2016.
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As mensagens da imagem 6 consolidam o êxito da pro-
posta, cujos os alunos reconhecem, após a vivência das duas 
atividades encaminhadas na disciplina, as potencialidades pe-
dagógicas do aplicativo que, inicialmente eram consideradas 
como um problema em sala de aula, principalmente, nas escolas 
da rede estadual onde atuam. 

Vivenciar a experiência é fundamental para observar as 
fragilidades que surgem e, assim, predispor-se a encontrar al-
ternativas que potencializem o aplicativo/ferramenta escolhida 
e favoreça a sua inserção na escola (campo de atuação dos 
alunos da turma 9  – Curso Pedagogia Licenciatura Parfor)

A terceira etapa, em andamento, contempla a ela-
boração de uma cartilha pedagógica intitulada – O aplicati-
vo WhatsApp em sala de aula: potencialidades pedagógicas 
para interação entre professores e alunos. O objetivo da car-
tilha é formalizar a experiência vivenciada pela turma 9, de 
Pedagogia, do Parfor, no período de 08/07 a 15/08/2016, no 
IFESP. O formato da cartilha foi definido pelos alunos e visa 
subsidiar os professores para o uso consciente e crítico do 
aplicativo WhatsApp, em sala de aula, como possibilidades 
para a interação, permanente entre os envolvidos no proces-
so de ensino- aprendizagem, ou seja, professores e alunos.

A cartilha pedagógica tem o formato simples com textos 
ilustrativos e exemplos vivenciados pela turma. Os grupos terão 
funções específicas na elaboração, desse instrumento, tais como: 
grupo 1 – responsável pelo layout da cartilha e das ilustrações 
que complementam e dão sentido ao texto; grupo 2 – respon-
sável pela sistematização das ideias apresentadas nas orienta-
ções e na vivência das atividades realizadas; grupo 3 – respon-
sável pela organização do texto considerando as contribuições 
apresentadas pelo grupo 2; grupo 4 – responsável pela divulga-
ção, busca de parcerias para a publicação (versão impressa) e 
construção do Infográfico7 para a apresentação e distribuição no 
IFESP e escolas que compõem o Complexo Kennedy (Educação 
Infantil ao Ensino Médio), localizadas no entorno da Instituição. 

Considerações

Na busca da socialização de práticas pedagógicas desen-

7 Infográfico - Infografia ou infográficos são representações visuais 
de informação. Esses gráficos são usados onde a informação precisa 
ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, jornalismo e 
manuais técnicos, educativos ou científicos. Pode utilizar a combinação 
de fotografia, desenho e texto (INFOGRÁFICO, 2016).
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volvidas por meio das tecnologias, a experiência vivenciada na 
disciplina TIC – Curso Pedagogia, turma 9 Parfor, possibilitou 
a análise sobre o aplicativo WhatsApp, disponível na telefonia 
móvel, como um meio para dinamizar a comunicação e o com-
partilhamento de informações entre alunos e professora na pers-
pectiva de estabelecer unidade nas atividades propostas e mini-
mizar o distanciamento das teorias e das práticas pedagógicas 
presentes nas escolas. 

O desafio proposto a partir da problematização apresen-
tada nos debates estabelecidos durante a disciplina, motivou os 
alunos da turma 9 a buscarem, por meio das tecnologias digitais,  
atividades  que favorecessem práticas inovadoras e estratégias 
de ensino no fazer docente. O exercício realizado reforçou o 
papel da educação escolar frente à evolução tecnológica e a 
necessidade que a sociedade vive diante desses recursos, seja 
no lar, no trabalho, no lazer, basta um click para resolver proble-
mas e encontrar respostas que, em décadas passadas, levaria 
horas, dias ou meses. É nesse contexto que a escola deve se 
inserir e cumprir a sua função social, aproximar suas práticas do 
contexto no qual vive o aluno, integrando o conhecimento formal 
às tecnologias modernas presente na sociedade conectada, re-
conhecendo-as como possibilidades que facilitam o processo de 
ensinar e aprender na escola.

Mudar não é fácil, pois é preciso compreender que as tec-
nologias reconhecidas podem contribuir para aquisição de no-
vos conhecimentos, sem a desvalorização do ensino formal da 
sala de aula. Isso exige competências e, nesse olhar pedagógico 
as atividades vivenciadas utilizando WhatsApp como estratégia 
para facilitar a apropriação da escola de recursos tecnológicos, 
possibilitou a inovação na prática de sala de aula, motivando os 
alunos a participarem ativamente, favorecendo o processo de 
aprendizagem, na troca de informações, no compartilhamento 
de experiências, na transformação dos espaços de aprendiza-
gens dinamizando e ampliando as formas de aprender do alunos 
e a forma de ensinar dos professores.  

É fundamental destacar a contribuição que a experiên-
cia possibilitou aos alunos do curso de Pedagogia, turma 9, do 
Parfor. A partir dessa vivência os alunos reconheceram que é 
possível inserir, em sala de aula, as tecnologias digitais, que já 
fazem parte da rotina dos alunos da Educação Básica. As ativi-
dades bem planejadas dinamizam e favorecem a autonomia dos 
alunos na construção de aprendizagens significativas. 

Portanto, ao inserir na prática pedagógica atividades utili-
zando os recursos virtuais, não deve ser uma estratégia apenas 
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da disciplina de TIC, as demais disciplinas devem potencializar 
atividades que diversifiquem as formas de ensinar e aprender 
ampliando o diálogo entre o contexto social, mediado pelas tec-
nologias e o espaço escolar onde o aluno busca na sua forma-
ção, sentido para os conhecimentos adquiridos e a correlação 
com a sociedade.
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O CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA MACKENZIE PARA 

PROFESSORES EM EXERCÍCIO DOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE ENSINO

Mary Rosane Ceroni1

Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar a estrutura do Cur-
so de Pedagogia do Centro de Educação, Filosofia e Teologia/ 
CEFT, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, oferecido aos 
professores em exercício dos sistemas públicos de ensino de-
corrente da adesão ao Parfor- Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica, na modalidade presencial 
desde o primeiro semestre de 2010. Faz uma breve retrospec-
tiva histórica do Curso de Pedagogia da UPM com os aportes 
legais; bem como a legislação que instituiu o Parfor e a cons-
tituição do processo de seleção dos candidatos - professores 
inscritos via Plataforma Freire. Relata a estrutura do Curso de 
Pedagogia desenvolvido na UPM: o Projeto Pedagógico, a Ma-
triz Curricular, os núcleos de conteúdos temáticos (Fundamen-
tos da Educação, Formação de Professores, e Gestão Educa-
cional), as atividades acadêmicas (Trabalho de Conclusão de 
Curso; Estágios Supervisionados; Atividades Complementares 
e Atividades de Extensão), os projetos interdisciplinares desen-
volvidos que estimulam o graduando a assumir postura ativa no 
desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes de-
mandadas pelos conteúdos estudados, no âmbito das Diretri-
zes Curriculares Nacionais (DCNs) e nos desafios oriundos do 
cotidiano escolar, com a  perspectiva de uma escola pública de 
qualidade, que demanda profissionais com sólida e competente 
formação intelectual, política, cultural e pedagógica. 
Palavras-chave: Pedagogia. Parfor. Projeto pedagógico.

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 
Básica (Parfor) 

O Ministério da Educação (MEC), pela Portaria Normativa 
nº 09, de 30 de junho 2009 (BRASIL, 2009b), instituiu o Plano 
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 

1 Professora Adjunto no CEFT/UPM. Coordenadora do Curso de 
Pedagogia Parfor desde 2010. mary.ceroni@mackenzie.br.
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(Parfor), em conformidade com o Decreto nº 6.755, promulgado 
em 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009a), que instituiu a Po-
lítica Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 
Educação Básica, cuja finalidade era a formação inicial e con-
tinuada dos profissionais do magistério para as redes públicas 
da educação básica. Estruturado em regime de colaboração da 
União com os Estados e Municípios, o Parfor articula a oferta de 
cursos de licenciatura, nas modalidades presencial e a distância 
para professores em exercício dos sistemas públicos de ensino 
da educação básica sem a formação adequada à Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). (UNIVER-
SIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014)

Os cursos são viabilizados por intermédio da Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), em colaboração com as Secretarias de Educação 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante assinatura 
de Acordo de Cooperação com Instituições de Ensino Superior, 
Federais, Estaduais e Comunitárias (IES), que também assinam 
um Termo de Adesão com anexo de planilha de ofertas de cur-
sos. Para participar, o professor que atende às exigências do 
Parfor, segundo normatização das Secretarias Estaduais e Mu-
nicipais da Educação, deve cadastrar-se na Plataforma Freire, 
registrar seu currículo e atualizá-lo periodicamente. Após o ca-
dastro, o professor deve fazer a pré-inscrição nos cursos ofereci-
dos pelas IES de seu Estado. Estas Secretarias, nas quais estão 
vinculados os professores, realizam a validação da inscrição, 
que é submetida à IES escolhida pelo professor. Observa-se, 
no entanto que o Decreto nº 6.755 de 2009 foi revogado pelo 
Decreto nº 8.752, de 2016 que dispõe sobre a Política Nacional 
de Formação dos Profissionais da Educação Básica:

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional 
de Formação dos Profissionais da Edu-
cação Básica, com a finalidade de fixar 
seus princípios e objetivos, e de organizar 
seus programas e ações, em regime de 
colaboração entre os sistemas de ensino 
e em consonância com o Plano Nacional 
de Educação - PNE, aprovado pela Lei no 
13.005, de 24 de junho de 2014, e com os 
planos decenais dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios (BRASIL, 2016).
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Breve histórico do Curso de Pedagogia da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, há mais de 40 
anos mantém o Curso de Pedagogia, formando atualmente pro-
fissionais para a docência na Educação Infantil e anos iniciais 
do Ensino Fundamental, bem como na gestão e coordenação 
escolar e educação inclusiva. A formação de professores reme-
te ao século XIX, pois, em 1875, por iniciativa do seu fundador 
George Whitehill Chamberlain, foi aberta a Escola Normal vol-
tada à formação de professores primários, bem como um cur-
so acadêmico de nível superior destinado a formar professores 
para lecionar naquela Escola. 

A primeira proposta de criação do curso de Pedagogia, 
pelo Instituto Mackenzie, data de 1952, reconhecido “como 
uma necessidade para uma instituição da amplitude do Instituto 
Mackenzie que, por possuir escolas de todo grau, oferece um 
campo excelente de observação para os estudos pedagógicos, 
assim como para a preparação de pedagogos.” (1º Livro de 
Ata, p. 20). Na década seguinte, o curso foi implantado junto à 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) – criada em 
10/07/1946, pelo Conselho do Instituto Mackenzie e autorizada 
em 13/01/1947, pelo Decreto Federal nº 22.438. Assim, no ano 
de 1966, estavam em atividades, naquela Faculdade, seis dife-
rentes cursos, dentre eles o Curso de Pedagogia. Após 23 anos 
de sua criação, a Faculdade passa a ser denominada Faculdade 
de Ciências, Letras e Pedagogia (FCLP), sendo que naquele 
ano de 1969, o curso de Pedagogia era ofertado nos períodos 
diurno e noturno, juntamente com os outros cinco cursos vincu-
lados à Faculdade. Seu reconhecimento ocorreu em 1972, com 
o Decreto nº. 71.200 - 04/10/72 (Hab. Administração Escolar); 
o Decreto. nº 83.368 - 25/04/79 (Habilitações em Magistério de 
Deficientes Mentais e Orientação Educacional). (UNIVERSIDA-
DE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014)

No ano de 1980, o Ato 17/80 extingue a FCLP e cria 
duas Unidades: Faculdade de Ciências Exatas e Experimentais 
(FCEE) e Faculdade de Letras e Educação (FLE). Dez anos 
após, em 1990, é criado o Curso de Psicologia integrado à FLE, 
que passa a ser denominada Faculdade de Educação e Psicolo-
gia (FLEP). Assim permanecendo até 1998, quando a Faculdade 
de Psicologia torna-se uma unidade independente. Ainda no ano 
de 1998, a Universidade Presbiteriana Mackenzie recria o Curso 
de Filosofia, e a Unidade passa a ser denominada Faculdade 
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de Filosofia, Letras e Educação (FFLE), essa última integrada 
pelo Curso de Pedagogia e pelo Centro de Formação de Pro-
fessores. No ano de 2000, com a Portaria nº. 2.089 -21/12/00, 
são incluídas mais duas habilitações: Magistério de Educação 
Infantil e 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental).

Em junho de 2006 ocorre nova reestruturação. São de-
sativadas a Faculdade de Ciências Biológicas, Exatas e Experi-
mentais (FCBEE) e a Faculdade de Filosofia, Letras e Educação 
(FFLE) e é criado o Centro de Ciências e Humanidades – CCH 
(Ato da Reitoria nº 15, de 30/06/2006).

O Ato altera a vinculação dos cursos, integrando ao CCH 
os Cursos de Filosofia e Pedagogia (anteriormente vinculados à 
FFLE), Física, Matemática e Química (anteriormente vinculados 
à FCBEE. Desta feita, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
há mais de 40 anos, mantém o Curso de Pedagogia, formando 
atualmente profissionais para a docência na Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como na gestão e 
coordenação escolar, com destaque à educação inclusiva.

Evidencia-se que o Curso de Pedagogia do Centro de 
Educação, Filosofia e Teologia – CEFT (antigo CCH) destina-se 
a formar licenciados para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir de 
processos formativos que também os preparam para a atuação 
na Gestão e Coordenação Educacional, em espaços escolares 
e não-escolares. A organização do currículo do curso, proposto 
em sete semestres, tem na relação teoria-prática, seu eixo aglu-
tinador.  Assim seus referenciais teóricos mantêm permanente 
interlocução com as matérias de caráter prático, procurando for-
mar ao mesmo tempo, um profissional que: domine a tradição 
pedagógica, primando pela formação integral do ser humano 
para o exercício pelo da cidadania; identifique as necessidades 
da realidade educacional; e que saiba formular e implementar 
alternativas novas e originais nos processos educativos, contri-
buindo para o desenvolvimento do ser e da sociedade.

De acordo com as Diretrizes de 2006 (BRASIL, 2006), a Pe-
dagogia não se esgota na formação docente, mas esta deve ser o 
eixo para a análise do processo educativo, principalmente porque, 
seja qual for a função que ocupe, em espaços escolares ou não-
-escolares, o pedagogo precisa da experiência docente para que 
possa compreender o complexo processo de ensino-aprendiza-
gem. (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 2014).

A formação de professores proporcionada pela Univer-
sidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), alicerçada na larga 
experiência, com cursos de licenciatura oferecidos há mais de 
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60 anos, e seu constante aprimoramento e atualização das ati-
vidades didático-pedagógicas, caracteriza-se com nível de ex-
celência e alta qualidade, distinguindo-se entre as melhores do 
país. A Equipe gestora do Parfor na UPM é liderada pelo Coor-
denador Geral Institucional, nomeado pelo Magnífico Reitor da 
Universidade, especificamente para este fim. Para o Curso de 
Pedagogia do Parfor oferecido pela UPM são disponibilizadas 
30 vagas, cujo preenchimento das mesmas ocorre após o Pro-
cesso de Seleção aplicado aos professores, com a  respectiva 
inscrição, através da Plataforma Freire, devidamente validada 
pela Secretaria da Educação a qual estão vinculados. O Pro-
cesso de Seleção é constituído de um instrumento de avaliação 
escrito, com questões de múltipla escolha e uma redação com 
tema definido. As questões de múltipla escolha contemplam as-
suntos de conhecimentos gerais, privilegiando a área específica 
do curso de Pedagogia. Esta avaliação é feita individualmente, 
no campus da UPM, em dia e horário definido e devidamente 
publicado. Seu resultado, segundo critérios estabelecidos pela 
UPM, de igual modo é divulgado, com tempo hábil para que os 
candidatos (professores das redes públicas inscritos) efetuem 
sua matrícula.

Nesse contexto, o Curso de Pedagogia do Centro de Edu-
cação, Filosofia e Teologia - CEFT da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie - UPM, decorrente da adesão ao Parfor- Plano 
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica 
(instituído pelo Ministério da Educação (MEC)/ Portaria Normati-
va nº 09, de 30 de junho de 2009), apresenta a mesma estrutura 
do Curso de Pedagogia desenvolvido regularmente: o Projeto 
Pedagógico, a Matriz Curricular, as Ementas, o Corpo Docente, 
salas de aula equipadas, laboratórios, auditórios e bibliotecas. 
Os alunos (professores das redes públicas estaduais e munici-
pais), regularmente matriculados neste curso, observam todas 
as normas vigentes aos discentes da Universidade. As ativida-
des são desenvolvidas de segunda a sexta-feira, e eventual-
mente aos sábados, no campus situado na Rua da Consolação, 
896, São Paulo, capital. As aulas são ministradas das 13:00 às 
17:40 min, observando-se o calendário oficial da Universidade, 
vigente em cada semestre letivo.

O egresso do Curso de Pedagogia Parfor pode atuar nas 
áreas de docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamen-
tal e Educação de Jovens e Adultos; em Gestão do Trabalho 
Pedagógico em espaços escolares e não-escolares. Atua ainda 
em cursos de Formação Profissional na área de serviços e apoio 
educativo.
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Estrutura curricular do Curso de Pedagogia CEFT/UPM-
-Parfor

O Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia do CEFT/ 
UPM – Parfor tem como base a docência nos primeiros níveis 
da Educação Básica e a gestão do trabalho pedagógico. Está 
organizado de maneira a contemplar a formação inicial de pro-
fessores, a oferecer disciplinas de campos do conhecimento 
que fundamentam a reflexão pedagógica, além daquelas que 
permitem uma melhor compreensão das práticas no campo da 
educação, permitindo, em sua matriz curricular, articulação entre 
as disciplinas e garantindo espaço para estudos independentes.

As disciplinas foram organizadas nas 7 (sete) etapas do 
Curso (quadro a seguir), com carga horária semestral teórica 
e prática. (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, 
2014).

1ª ETAPA
• EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
• ÉTICA E CIDADANIA I
• FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
• GESTÃO E COORD. DO TRAB. PEDAG. NA ESCOLA
• HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
• LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS VISUAIS, SONOROS E 
CORPORAIS
• OFICINA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMI-
COS
• PROJETOS INTERDISCIPLINARES I
• SOCIOLOGIA
• TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS 
PRÁTICAS EDUCATIVAS

2ª ETAPA
• DOCÊNCIA NA CONTEMPORANEIDADE*** 
• ÉTICA E CIDADANIA II
• FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
• HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
• LEITURA SOCIOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO
• NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM
• POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
• PROJETOS INTERDISCIPLINARES II

***Disciplinas que requerem inscrição prévia no núcleo de estágios 
educacionais e posterior cumprimento de carga horária exigida para 
cada disciplina.
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3ª ETAPA
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA*** 
• FUNDAMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO
• FUNDAMENTOS DA ALFABETIZAÇÃO ESTÉTICA***
• FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
• FUNDAMENTOS GERAIS DE EMPREENDEDORISMO
• POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
• PROJETOS INTERDISCIPLINARES III
• PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
• TEORIAS CLÁSSICAS E CONTEMPORÂNEAS SOBRE BRIN-
QUEDO, JOGO E BRINCADEIRA***

***Disciplinas que requerem inscrição prévia no núcleo de estágios 
educacionais e posterior cumprimento de carga horária exigida para 
cada disciplina.

4ª ETAPA
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DA ALFABETIZAÇÃO*** 
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DA ARTE***
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTI-
CA I
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
NATURAIS I
• DIDÁTICA
• EDUCAÇÃO E ALTERIDADE
• INFÂNCIA - DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM
• METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL***

***Disciplinas que requerem inscrição prévia no núcleo de estágios 
educacionais e posterior cumprimento de carga horária exigida para 
cada disciplina.

5ª ETAPA
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
NATURAIS II*** 
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA I
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA I
• CONTEÚDOS E METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMÁTI-
CA II***
• ESCOLA E CURRÍCULO
• PEDAGOGIA SOCIAL
• PESQUISA EM EDUCAÇÃO
• PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
• ***Disciplinas que requerem inscrição prévia no núcleo de está-
gios educacionais e posterior cumprimento de carga horária exigi-
da para cada disciplina.
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6ª ETAPA
• AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
• OFICINA DE ALFABETIZAÇÃO E MATEMÁTICA
• OFICINA DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
• PLANEJAMENTO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS
• POLÍTICAS DE ATENDIMENTO À INFÂNCIA E ADOLESCÊN-
CIA
• TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

O Projeto Pedagógico do Curso apresenta uma organi-
cidade entre as disciplinas e atividades oferecidas, o que pode 
ser evidenciado pela descrição dos núcleos de conteúdos te-
máticos: Fundamentos da Educação, Formação Docente e 
Gestão Educacional.

Os referenciais teóricos dos núcleos temáticos organiza-
dores das Disciplinas deverão manter permanente interlocução 
com as disciplinas de caráter prático, procurando formar licen-
ciados para o exercício da docência na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir de processos for-
mativos que também os preparam para a atuação na Gestão e 
Coordenação Educacional. Nesta perspectiva reitera-se a tradi-
ção pedagógica mediante as necessidades da realidade educa-
cional com o propósito de formular e implementar alternativas 
inovadoras e originais nos processos educativos.

O núcleo temático Fundamentos da Educação caracte-
riza-se pelas disciplinas que se constituem como ciências-fonte, 
que oferecem ao curso de Pedagogia suporte epistemológico 
para sua construção enquanto objeto do conhecimento. 

As disciplinas do núcleo temático Formação Docente se-
rão articuladoras da teoria e da prática enquanto responsáveis 
direta pelos estágios supervisionados de ensino, que, de acordo 
com a Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, deve-
rão ter carga mínima de 300 horas. Incluindo-se nesta categoria 
conteúdos ou disciplinas sobre processos atípicos do desenvol-
vimento e aprendizagem, Educação de Jovens e Adultos, Lín-
gua Brasileira de Sinais, Projetos Interdisciplinares, Leitura.

Quanto às disciplinas do núcleo temático Gestão Educa-
cional, as mesmas deverão possibilitar a atuação do pedagogo 
na organização de sistemas, unidades, projetos e experiências 
educacionais escolares e não escolares e nas áreas emergen-
tes do campo educacional.

Destaca-se ainda que o desenvolvimento de Projetos In-
terdisciplinares, previstos em três diferentes espaços da matriz 
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curricular – 1ª, 2ª e 3ª etapas do Curso, permite que os estu-
dantes articulem conhecimentos adquiridos em diferentes áreas 
do campo educacional, oferecendo oportunidades para a cons-
trução de projetos de investigação e intervenção. Têm, assim, 
a possibilidade de realizar projetos de trabalho visando a inte-
gração entre as disciplinas da etapa, tornando-se um espaço 
de discussão de temáticas relacionadas às diretrizes do Curso. 
O diálogo estabelecido entre as várias disciplinas favorece a 
construção e ampliação do universo de formação – atuação e 
intervenção do professor educador frente às situações diversas 
e adversas que surgem no contexto educacional e escolar.

Os Projetos Interdisciplinares atrelados às disciplinas das 
três primeiras etapas do Curso, aos estágios e outros proce-
dimentos adotados à formação, respaldam-se nas concepções 
sobre educação, possibilitando a construção da consciência e 
da identidade do papel de educador para o âmbito de atuação 
escolar e também para outros contextos.    

Atividades acadêmicas do Curso de Pedagogia CEFT/UPM 
- Parfor 

O Curso de Pedagogia CEFT/UPM-Parfor oferece ativida-
des acadêmicas (UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKEN-
ZIE, 2014):

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso. Um curso de 
graduação não é um mero caminho burocrático para a obtenção 
de um diploma que possibilite o exercício legal de uma deter-
minada profissão. Verifica-se que a realização de um trabalho 
científico apresentado no final de curso, no Curso de Pedago-
gia, objeto desse trabalho, é a consolidação do conhecimento 
adquirido com os conteúdos de seus respectivos componentes 
curriculares. Na UPM, é denominado Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) e é devidamente regulamentado. No CEFT - 
Centro de Educação, Filosofia e Teologia, o TCC é componente 
obrigatório nas matrizes curriculares de todos os seus cursos de 
graduação. E, em cada curso, as atividades inerentes a ele são 
desenvolvidas em dois semestres progressivos, sob a orienta-
ção de um professor, com a finalidade de produzir um trabalho 
de investigação científica a ser concluído sob a forma de mono-
grafia ou artigo. 

Estágios. O Estágio Curricular Supervisionado é compo-
nente curricular obrigatório dos Cursos de Licenciatura. Caracte-
riza-se como uma capacitação em serviço, realizada em unida-
des escolares dos sistemas de ensino, voltada à aprendizagem 
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da prática docente. As atividades de estágio são cumpridas, ao 
longo dos cursos, em escolas de Educação Infantil e anos ini-
ciais do Ensino Fundamental (Curso de Pedagogia). O Núcleo 
de Estágios Educacionais, vinculado ao Centro de Educação, 
Filosofia e Teologia – CEFT, responde pela organização, orien-
tação e acompanhamento semestral das atividades de estágio, 
de caráter interdisciplinar.

Atividades Complementares. As Atividades Comple-
mentares, totalizando 100 horas, compreenderão as atividades 
de caráter científico, cultural e acadêmicas, articuladas com o 
processo formativo do professor. As Atividades Complemen-
tares têm como objetivo ampliar a formação do profissional de 
modo a desenvolver habilidades e adquirir experiências não 
contempladas nas disciplinas da Matriz Curricular. Elas consti-
tuem atividades acadêmicas, científicas e culturais que deverão 
ser realizadas ao longo do curso, na universidade ou em ou-
tras instituições, com a finalidade de proporcionar contato com 
o mundo, com os problemas da sociedade, as expressões da 
cultura e a prática da iniciação na pesquisa. 

Atividades de Extensão. Em harmonia com a Política Na-
cional de Extensão o Centro de Educação, Filosofia e Teologia 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, preconiza no Projeto 
Pedagógico do Curso de Pedagogia o exercício de atividades de 
extensão como parte integrante do processo acadêmico defini-
do e efetivado em função das exigências da realidade, além de 
indispensável na formação do estudante, na qualificação do pro-
fessor e no intercâmbio com a sociedade. Tal orientação tem por 
objetivo contribuir para que a Extensão Universitária seja parte 
da solução dos grandes problemas sociais do País, desenvol-
vendo relações multi, inter e ou transdisciplinares e a interação 
com a vida  profissional em diversos setores da Universidade e 
da sociedade.

Pesquisa / PIBIC. O Programa Institucional de Iniciação 
Científica (PIBIC/Mackenzie) destina-se a iniciar o aluno nas ati-
vidades de pesquisa, oferecendo aos estudantes a oportunida-
de de desvendarem como se processa a geração do saber e 
como o conhecimento científico é adquirido. Esses objetivos são 
alcançados pela participação do aluno nas atividades práticas 
e teóricas no ambiente de pesquisa, sob a orientação de um 
professor-pesquisador. A efetivação e consolidação da pesquisa 
na Universidade recebe o apoio do Instituto Presbiteriano Ma-
ckenzie, que tem disponibilizado as bolsas de Iniciação Cien-
tífica para os “alunos-pesquisadores”, bem como por meio de 
convênio com outras agências de fomento, como o CNPq.
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Considerações finais

Após o relato do Curso de Pedagogia CEFT/UPM-Parfor 
oferecido aos profissionais do magistério para as redes públi-
cas da educação básica, evidencia-se  que a abordagem inte-
racionista do conhecimento impõe aos professores formadores 
o incentivo do protagonismo estudantil no processo de ensino-
-aprendizagem, estimulando o graduando a assumir postura ati-
va no desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes 
demandadas pelos conteúdos de ensino, o que é proposto in-
clusive no  âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 
e os desafios oriundos do cotidiano escolar. As metodologias 
de ensino têm, portanto, favorecido esse protagonismo, utilizan-
do-se de recursos e procedimentos de ensino ativos, como a 
pesquisa, resolução de problemas, estudos de caso, entre ou-
tras, que têm sido incorporadas e acionadas pelos formadores, 
criando condições  para o desenvolvimento crescente da auto-
nomia intelectual dos professores das redes públicas do Estado 
de São Paulo,  incentivando-o a buscar informações e conheci-
mentos capazes de responder às suas indagações e inquieta-
ções intelectuais durante a formação e quando de sua atuação 
profissional, em espaços educacionais escolares valorizando e 
incentivando a formação continuada. 

Pode-se concluir que o trabalho dos professores formado-
res do Curso de Pedagogia do Centro de Educação, Filosofia e 
Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie no período 
de 2010 a 2016, das três turmas já graduadas, ofereceu opor-
tunidades de efetivo aprendizado a esses profissionais, com vi-
vências e discussões sobre a educação escolar para crianças e 
adolescentes. 

Com estudos dos desafios da educação e o papel que os 
professores podem desempenhar na escola contemporânea, a 
partir dos referenciais teóricos das disciplinas, estágios e proje-
tos de intervenção, promoveu-se a articulação entre o aprender 
a conhecer e o aprender a fazer (aquisição do conhecimento e 
dos instrumentos de compreensão e a formação profissional), 
com a integração simultânea entre teoria e prática, garantida por 
meio da proposição de estratégias de ensino e aprendizagem 
que articulam as inter-relações entre os objetivos para aprendi-
zagem significativa e as competências e habilidades desenvol-
vidas; favoreceu-se também aos profissionais do magistério o 
aprender a viver juntos/viver com outros, com atitudes, ambiente 
e objetivos comuns e solidários: projetos de cooperação e des-
portivos, culturais e sociais, com predominância do diálogo e da 
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solução pacífica dos conflitos, descoberta e justa valorização do 
outro e de si mesmo, da diversidade, da semelhança e da inter-
dependência humanas, com vistas a amenizar os conflitos da 
sociedade na qual se está inserido. 

O aperfeiçoamento do processo de formação e atuação 
dos estudantes está relacionado às conquistas de autonomia 
para construção dos próprios caminhos, nos quais sentimentos 
positivos, flexibilidade, organização, objetividade e imaginação 
ajudam esses profissionais a desenvolver seus talentos, tornan-
do-se agente responsável pelo próprio destino ao aprender a ser 
(DELORS, 2003).

Nos dias atuais, há consenso que a constituição de uma 
escola pública de qualidade demanda profissionais com sólida e 
competente formação intelectual, política, cultural e pedagógica, 
bem como com condições adequadas para a realização do tra-
balho docente, o que impõe às IES enormes desafios a serem 
enfrentados.  Portanto, faz-se necessário considerar o proble-
ma, discutir e definir o papel que as IES, voltadas à formação 
inicial de professores, devem assumir no cenário nacional, uma 
vez que o desenvolvimento social e econômico do País depende 
da qualidade da escolarização básica da população, espaço de 
atuação do Pedagogo e, mais ainda, a emergência da chamada 
sociedade do conhecimento impõe novas demandas ao campo 
da educação.
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Resumo
Este artigo apresenta fragmentos da experiência do Plano Na-
cional de Formação de Professores – Parfor, no âmbito da Uni-
versidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), a partir de 
dois cursos de licenciatura ofertados, dando ênfase mais es-
pecificamente aos cursos ofertados no ano de 2016: Programa 
Especial de Formação Pedagógica de Docentes (PEFPD) nos 
municípios de Bagé e Porto Alegre; e Pedagogia nos municípios 
de Porto Alegre e Osório. A discussão aqui apresentada emer-
giu da reflexão sobre a experiência de professores formadores 
e professores cursistas de quatro turmas, em municípios onde a 
UERGS oferta cursos pelo Parfor no Estado do Rio Grande do 
Sul. O diálogo entre esses professores partiu do questionamen-
to sobre a experiência de cada um ao participar do curso oferta-
do pelo Parfor, uma discussão que apontou para dois eixos de 
discussão: um de cunho profissional-pedagógico que evidencia 
a articulação da formação com o cotidiano da sala de aula dos 
docentes; e outro pessoal-acadêmico em que o Parfor é enten-
dido não apenas como uma oportunidade de acesso, mas tam-
bém como uma experiência de aprofundamento conceitual e de 
produção de conhecimento. 
Palavras-chave: Formação de professores. Parfor. Experiências 
pedagógicas.
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Introdução

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 
firmou convênio com a Capes no ano de 2010, aderindo ao Pla-
no Nacional de Formação de Professores – Parfor presencial, 
gerenciado através do sistema da Plataforma Freire. 

A Plataforma Freire, criada pelo Ministé-
rio da Educação, é a porta de entrada dos 
professores da educação básica pública, 
no exercício do magistério, nas instituições 
públicas de ensino superior. Ao mesmo 
tempo em que coloca em prática o Plano 
Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica, a plataforma homena-
geia o educador brasileiro Paulo Freire” 
(BRASIL, 2012).

A UERGS é uma universidade multicampi e suas unida-
des estão em 24 municípios do Rio Grande do Sul, ministrando 
cursos de graduação e pós-graduação nas três áreas do conhe-
cimento: Ciências Humanas, Ciências Exatas e Engenharias, 
Ciências da Vida e Meio Ambiente. Tem como missão:

Promover o desenvolvimento regional sus-
tentável através da formação de recursos 
humanos qualificados, da geração e da 
difusão de conhecimentos e tecnologias 
capazes de contribuir para o crescimento 
econômico, social e cultural das diferen-
tes regiões do Estado” (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 
2016).

O recorte aqui discutido compreende as reflexões sobre a 
oferta de dois cursos: o Programa Especial de Formação Pedagó-
gica de Docentes (PEFPD) e o curso de Pedagogia – Licenciatura.

O curso PEFPD foi ofertado por meio dos editais do Par-
for, modalidade presencial, desde o ano de 2010 até o último 
edital que recebeu inscrições em 2015, em diferentes municí-
pios do Rio Grande do Sul. As turmas formadas foram as se-
guintes: Porto 

Alegre (2010-2012); Cruz Alta (2012-2013); Porto Alegre 
(20122013); Novo Hamburgo (2012-2013); São Luiz Gonzaga 
(2014-2015); Bagé (2016-2017); Porto Alegre (2016-2017). A 
primeira oferta do curso PEFPD foi no ano de 2010, quando 31 
alunos de matricularam e 30 concluíram o curso. Nos anos se-
guintes a procura através das inscrições normalmente superava 
as 40 vagas que foram ofertadas, porém, no período das ins-
crições alguns candidatos desistiam, muitos deles, por acredi-
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tar que seria não presencial, mesmo constando na Plataforma 
Freire a modalidade presencial. Outro motivo da desistência de 
alguns candidatos foi o fato de não ser o curso que procuravam, 
uma vez que confundiam o curso de Formação Pedagógica, 
como constava na Plataforma Freire, com o curso de Pedagogia. 
Ainda outro motivo é o fato de alguns já terem cursado alguma 
licenciatura e procuravam o curso para aprofundar os estudos. 
As aulas do curso ocorrem nas sextas a noite e aos sábados 
manhã e tarde. O curso tem duração de dois anos a partir do 
novo Projeto Pedagógico de Curso.

Já o curso de Pedagogia-Licenciatura (2016-2019) teve a 
primeira oferta pelo edital do Parfor presencial de 2015/2, com 
as aulas iniciadas em 2016, devido à prorrogação do início dos 
cursos orientado pela Capes. O curso é ofertado nos municípios 
de Porto Alegre e de Osório.  Em ambas as turmas foram auto-
rizados 25 alunos, porém, em Osório matricularam-se 23 pro-
fessores-cursistas e em Porto Alegre se matricularam 21. Esse 
curso é ofertado regulamente em seis dos 24 campi da UERGS, 
porém, uma demanda que vinha sendo recorrente era a abertu-
ra de uma turma em Porto Alegre, unidade onde não havia até 
então. Esse fato fundamentou a necessidade de abrir a oferta de 
Pedagogia na UERGS da capital gaúcha. 

No município de Osório, o curso é ofertado desde a fun-
dação da UERGS. As demandas que levaram a ofertar uma tur-
ma nesta unidade adveio de docentes de escolas de Educação 
Infantil de diferentes municípios da região que não possuíam 
licenciatura e desejavam cursar. As aulas ocorrem de segunda 
a quinta, das 19h as 22h30min. 

Ambas turmas do curso de Pedagogia (de Porto Alegre 
e de Osório) iniciaram em fevereiro de 2016 e apresentaram 
evasão, por diversos motivos, como apresentamos a seguir. Em 
relação às turmas de Pedagogia, algumas justificativas apresen-
tadas foram a dificuldade de cursar as quatro noites, tendo a 
jornada de trabalho integral, a troca para outra universidade que 
cursa na modalidade da Educação à distância, o fato de atraso 
no início do curso, por adiamento do Programa também foi um 
motivo alegado, pois teve professor que fez inscrição em outra 
instituição e optando mudar. Em ambos os cursos houve ainda a 
alegação da distância de suas cidades, na região metropolitana 
de Porto Alegre, além da dificuldade de conciliar carga horária 
da jornada de trabalho com estudo e deslocamento. Na unidade 
universitária do município de Bagé, um dos motivos foi a oferta 
de um curso semelhante na modalidade à distância, ocasionan-
do a troca de curso por parte de alguns.
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Nos três municípios onde a UERGS oferta cursos pelo 
Parfor, estão envolvidos 25 docentes e coordenadores e cer-
ca de 60 discentes. O diálogo estabelecido entre os atores que 
envolvem as quatro turmas, com experiências descritas aqui, re-
mete-nos a questionar sobre a experiência de cada um ao parti-
cipar do curso ofertado pelo Parfor, enquanto professor cursista, 
professor formador e coordenador. Esse diálogo apontou dois 
eixos de discussão, em torno reflexões acerca dos saberes, da 
experiência compartilhada de professores formadores e profes-
sores-cursistas dos cursos de Pedagogia e PEFPD. A discussão 
também sintetiza debates que precisam ser aprofundados acer-
ca da formação docente pelo Parfor e destacam práticas que 
foram muito produtivas essas experiências.  

O Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes 
(PEFPD) no contexto da formação de professores

O PEFPD foi criado por meio da Resolução Uergs/Con-
sun nº 16/2006, pelo Conselho Superior da Universidade Esta-
dual do Rio Grande do Sul (CONSUN). Consta na Resolução 
16/2006 a demanda da criação do Curso justificada pelas ne-
cessidades comprovadas de docentes habilitados para o ensino 
profissionalizante de nível médio, advindas dos Centros Regio-
nais, sedes da UERGS.

O curso fundamenta-se na Resolução nº 02 de 2015:

A formação inicial destina-se àqueles que 
pretendem exercer o magistério da educa-
ção básica em suas etapas e modalidades 
de educação e em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógi-
cos, compreendendo a articulação entre 
estudos teórico-práticos, investigação e re-
flexão crítica, aproveitamento da formação 
e experiências anteriores em instituições 
de ensino (BRASIL, 2015).

Nessa perspectiva, o Programa Especial de Formação 
Pedagógica de Docentes deve oferecer subsídios teóricos prá-
ticos à formação crítica de docentes para atuarem no ensino 
técnico em nível médio, no sentido de possibilitar condições de 
desenvolvimento pessoal e profissional; construção e vivência 
de saberes docentes; percepção da educação e da docência 
enquanto processos inacabados; desenvolvimento da consciên-
cia crítica e ampliação da visão de mundo, a fim de sustentar a 
construção de um pensamento pedagógico dialógico, multicultu-
ral e interdisciplinar.
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Em consonância com a legislação vigente, o Programa 
tem como princípios básicos norteadores das ações a serem 
desenvolvidas em todo o processo de formação pedagógica de 
docentes: pluralidade de conhecimentos; interdisciplinaridade; 
contextualização; ética das relações humanas; educação para 
a cidadania e democratização, os quais mantém uma (inter)rela-
ção entre si e demarcam linhas e movimentos que perpassam a 
espiralidade teórico-prática de tal processo. 

O curso PEFPD compreende a carga-horária de 1305 ho-
ras distribuídas em 87 créditos, incluídas 600 horas de estágio 
e atividades práticas. A estrutura curricular está organizada em 
três Núcleos: de formação geral; de aprofundamento e diversifi-
cação; de estudos integradores. É ofertado no final de semana, 
sendo sexta a noite e sábado nos turnos manhã e tarde. A estru-
tura do curso está no quadro a seguir (UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2007, p. 13).

A habilitação prevista no Projeto Pedagógico do PEFPD 
equivale à licenciatura plena, sendo que a habilitação deve ser 
correspondente à área de estudos que o professor cursista de-
senvolveu a prática no estágio.

O curso de Pedagogia/Parfor na UERGS

O curso de Pedagogia é ofertado em quatro turnos por 
semana, de segunda a quinta, no turno da noite. Com uma car-
ga-horária de 3.330 horas e 222 créditos, o curso tem oito se-
mestres e objetiva:

Formar profissionais licenciados em Pedagogia, aptos ao 
exercício das funções de magistério na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino mé-
dio, na modalidade normal, de educação profissional na área 
de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. (UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2007,p. 15).

Os fundamentos que embasam o curso são: superação 
do senso comum pedagógico; empenho para o desenvolvimen-
to de uma prática interdisciplinar; afirmação acadêmico-profis-
sional; possibilidade critica de atuação docente; compreensão 
crítica dos processos e mecanismos que envolvem a gestão 
e a organização escolar. Tem como princípios: pluralidade de 
conhecimentos; interdisciplinaridade; contextualização; ética do 
pensar e agir e democratização das relações. A estrutura curri-
cular segue quatro eixos: 
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I – componentes curriculares, seminários integradores e 
atividades de natureza predominantemente teórica. 

II - práticas de docência e gestão educacional.
III - atividades complementares.
IV - estágios curriculares.
No primeiro eixo, estão as atividades do curso que fa-

zem a introdução e o aprofundamento de estudos, enfatizando 
os fundamentos filosóficos e epistemológicos da educação, si-
tuando processos de aprender e ensinar historicamente e em 
diferentes realidades socioculturais. Os seminários integradores 
constituem-se em espaço de integração curricular, na perspec-
tiva de articular os componentes curriculares dos semestres em 
que estão inseridos, afim de, propiciar um ambiente regular de 
nexo, diálogo, problematização e produção. 

No segundo eixo são priorizadas as atividades de obser-
vação e acompanhamento, participação no planejamento, na 
execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de 
projetos pedagógicos, tanto em escolas como em outros am-
bientes educativos.

No terceiro eixo estão as atividades de monitoria, de ini-
ciação científica e de extensão, orientadas por membro do corpo 
docente da instituição, seminários, eventos científico-culturais, 
estudos curriculares, de modo a propiciar vivências em algumas 
modalidades e experiências, entre outras.

Já no quarto eixo estão os estágios curriculares realiza-
dos ao longo do curso, visando assegurar à experiência de exer-
cício profissional, em ambientes escolares e não-escolares que 
ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e compe-
tências na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fun-
damental; na Educação de Jovens e Adultos; na participação em 
atividades da gestão de processos educativos, no planejamento, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
atividades e projetos educativos; em reuniões de formação pe-
dagógica; entre outros.

A experiência dos coordenadores, professores formadores 
e professores cursistas: os saberes e as experiências com-
partilhadas

Compreendemos a experiência docente e sua formação 
perspectiva do trabalho docente, como profissão de interações 
humanas, no entendimento de Tardif e Lessard (2005) que con-
cebem o trabalho docente como mote para a compreensão das 
transformações da sociedade. Os autores ressaltam que a tare-
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fa docente é um trabalho com seres humanos, sobre seres hu-
manos e para seres humanos. Com isso valoriza a experiência 
dos sujeitos, de modo que o professor cursista é este sujeito 
ativo que aprende fazendo, que reflerte sobre suas ações e dá 
respostas e soluções no cotidiano da sala de aula. 

Para Tarfif e Lessard (2005) a experiência do trabalho do-
cente é multidimensional, envolve domínios pessoais, identitá-
rios e formativos.

Esse envolvimento dá-se numa travessia em que sub-
sídios teóricos e fazeres docentes se tecem. Sob essa ótica, 
Freire (1991, p. 58) aponta que “ninguém nasce educador ou 
marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se 
forma como educador, permanentemente, na prática e na refle-
xão sobre a prática”. Esta prática de tramar os saberes e fazeres 
docentes, oportunizadas pelo PEFPD, colabora para traçar um 
novo perfil docente motivado por momentos reflexivos.

A reflexão pressupõe ir além da organização e estrutura-
ção curricular que integre educação e ensino. A formação do-
cente precisa construir a integração, enquanto uma concepção 
de práticas curriculares e o processo formativo de cada docente, 
no sentido de promover o enfrentamento dos desafios de criar 
possibilidades de condições para a melhoria da própria condição 
humana no mundo, implicando não só nas ações do campo edu-
cacional, mas no campo social num sentido amplo. Esse enten-
dimento provocou um diálogo entre coordenadores, professores 
formadores e professores cursistas, com o intuito de avaliar e 
refletir sobre a atividade formativa de cada um dos envolvidos 
nos cursos do Parfor na UERGS. Esse movimento permitiu um 
registro escrito por parte desses profissionais, o qual possibilitou 
a reflexão discutida nesse artigo. 

Em relação aos coordenadores e professores formado-
res, podemos evidenciar pontos de saberes compartilhados e 
reflexões que só foram possíveis pela experiência perpassar 
pela vivência docente, tanto de professores, quanto de alunos. 
Alguns excertos de relatos dos coordenadores, professores for-
madores e professores cursistas serão descritos na sequência, 
sendo identificados com a função e letras do alfabeto.

A coordenadora “A” traz o desafio de exercer esse pa-
pel e revela que precisa desenvolver “habilidades importantes” 
para dar conta da diversidade dos cursistas. Em seu relato fica 
evidenciado o que exatamente considera desafiador ao dizer 
que “com a coordenação destes cursos desenvolvo habilidades 
importantes, em especial, como lidar com turmas não homogê-
neas, com pessoas com diferentes perfis que precisam conviver 
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bem para obterem bons resultados acadêmicos.” Pode-se inferir 
que o exercício da docência, mesmo que na condição de coorde-
nador, requer uma constante ressignificação e que diagnosticar 
faz-se necessário para que, conforme Pimenta e Ghedin (2008, 
p. 26), seja possível “compreender os contextos históricos, so-
ciais, culturais, organizacionais e de si mesmos como profissio-
nais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles intervir, 
transformando-os”. É imprescindível, portanto, o permanente 
exercício da análise das condições nas quais o ensino acontece.

Com relação à experiência como formadora, a professora 
formadora “A” do curso de Pedagogia aponta para a especifici-
dade da docência com a turma do Parfor. Percebe-se que há 
um tensionamento no que diz respeito à vivência do professor 
enquanto docente ao revelar que:

O exercício da docência na formação de 
professores (Parfor) é uma experiência di-
ferenciada e que exige do professor uma 
postura acolhedora frente à diversidade, 
de valorização das vivências dos pro-
fessores cursistas e de problematização 
das práticas cristalizadas. A experiência 
do professor cursista confere singularida-
de a essa formação, especialmente pela 
possibilidade de confrontar o estudo com 
o cotidiano da escola, num caráter mais 
reflexivo sobre os conteúdos abordados. 
(Professora formadora A)

As ações docentes são balizadas por conhecimentos que 
se desvendam em suas posturas cotidianas, bem como pela re-
flexão ao exercício da docência frente à diversidade adequando 
a abrangência do conhecimento que nem sempre se manifes-
ta claramente à sua ação pedagógica (MORAES; PACHECO; 
EVANGELISTA, 2003). Nesse processo, alimentado pelas re-
flexões, pelo pensar e pelo agir, emergem tensionamentos, que 
põem em cena atuação de um sujeito que reflete sobre sua ação 
docente, sobre o seu processo de formação e, também, sobre 
seus saberes e experiências profissionais.

Já, em relação ao gerenciamento do tempo dos professo-
res cursistas, a professora formadora avalia que:

[...] o professor cursista do Parfor é um pro-
fessor que possui grande carga horária de 
trabalho e tem pouco tempo para realizar 
leituras e estudos aprofundados no decor-
rer da semana, o que implica na capacida-
de criadora do professor formador, desde a 
criação de vínculo afetivo até de estratégias 
para que os alunos não deixem de realizar 
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as leituras propostas e venham a desistir 
da formação [...]. O sentimento ao final 
de cada disciplina é de recíproca gratidão 
pelas aprendizagens que se dão em via 
de mão dupla. (Professora formadora A).

Destacam-se aqui as práticas de letramento (SILVA, 2015, 
p. 28) uma vez que essas práticas “contribuem para a formação 
identitária dos sujeitos, tendo em vista que é, principalmente, 
através dos textos escritos que eles se relacionam com os novos 
conhecimentos que o curso se propõe a oferecer.” Entretanto, 
o professor cursista A, confessa a falta de tempo para se apro-
priar das leituras oferecidas no curso o que, consequentemente, 
acarretará em dificuldades para compreender tais textos e, ain-
da, para produzir novos saberes com base neles. 

No ensino universitário, assim como nos outros níveis, 
mas com suas especificidades, as práticas de letramento podem 
se constituir em propostas para instrumentar o professor para as 
funções de docente a serem exercidas (SILVA, 2015), pois elas 
se organizam, nesse contexto específico de formação. Fischer 
(2008, p. 179) reforça a importância saber quem são esses alu-
nos, no sentido de contribuir para que as práticas de letramento 
“não sejam símbolos, apenas, de imposições, mas de negocia-
ções e de reflexões, em benefício da formação pessoal e pro-
fissional dos professores em formação”. Na esfera acadêmica, 
portanto, as práticas de letramento estão relacionadas a lingua-
gens, gêneros e formas de construção de autoria específicos, e, 
por isso, trata-se de um processo de apropriação de práticas de 
letramento acadêmico, de acordo com Street (1999). 

Os desafios são tanto para os professores cursistas, como 
para os professores formadores, conforme fica evidente no rela-
to da professora formadora B, com experiência docente no curso 
de formação pedagógica e no curso de Pedagogia:

Gostaria de começar dizendo que foi e está 
sendo um grande desafio como docente, 
precisei me reinventar na minha prática 
docente para poder estar em sintonia com 
os grupos. Trabalhei como a turma de For-
mação Pedagógica [e] foi uma experiência 
de muita parceria, de compartilhamento de 
experiências com meus colegas docentes 
e como os alunos o desafio de mostrar a 
eles as possibilidades de novas formas e 
estratégias de ensinar para promover a 
aprendizagem de seus alunos. Nesta pri-
meira trajetória vi colegas (alunos) muda-
rem suas posturas em suas práticas peda-
gógicas. (Professora formadora B)
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O professor, sob esta ótica, constitui-se como resultado 
de suas experiências, das histórias vividas, ou seja, o professor 
possui uma identidade profissional, marcada por novos desa-
fios. Os saberes são atrelados aos fazeres e vice-versa. Tardif 
(2004, p. 15) afirma que “é impossível compreender a natureza 
do saber dos professores sem colocá-lo em íntima relação com 
o que os professores, nos espaços de trabalho cotidiano, são, 
fazem, pensam e dizem.” Cada professor acaba por introduzir 
sua individualidade na construção dos saberes e, dessa forma, 
a professora formadora revela não só sua experiência, mas prin-
cipalmente, sua transformação no exercício da docência. 

Em relação a uma turma de 2016, a Professora formadora 
B prossegue seu relato e revela que: 

“[...] o vê-las vibrando com cada conquista, não há pala-
vra que expresse esse sentimento de que estamos construindo 
um novo olhar sobre o “ser professor”.  A ação-reflexão-ação 
de nossas práticas é que nos torna mais coerentes e abertos a 
mudanças e ao compartilhamento de nossas conquistas.

Num contexto de mudanças, é possível que o professor 
formador exerça uma tarefa extremamente importante que é a 
de buscar pressupostos e compartilhar saberes para que o pro-
fessor cursista possa participar de novas propostas pedagógi-
cas com práticas diferenciadas. Cunha (1998, p. 25) apresenta 
a reflexão de que “o novo não se constrói sem o velho e é a 
situação de tensão e conflito que possibilita a mudança”. Essa 
ação-reflexão-ação exige do docente o saber fazer, capaz de 
desconstruir para reconstruir sua própria prática, consciente de 
suas atribuições. No dizer da Professora formadora C, do curso 
de Pedagogia, fica evidente essa importância:

 [...] Depois, passado esse momento, me 
dei conta da grande importância social do 
Programa: não se tratava de simplesmente 
recuperar ou permitir a expansão de habi-
lidade e competências, já que muitas ve-
zes as alunas nitidamente sentiam-se in-
capazes, sentimento resultado de todo um 
contexto social que as minou de ter gran-
des planos e limitava sua confiança, não 
acreditando em seu potencial. (Professora 
formadora C).
 

Sob este viés, apoiadas na ação-reflexão-ação, podem 
ser modificadas práticas docentes, construídos continuamente 
os saberes e fazeres docentes, “porque refletem sobre a sua 
vivência profissional e os problemas que essa mesma prática 
lhes coloca” (ALARCÃO; TAVARES, 2003, p. 19). A professora 
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cursista B do curso de Pedagogia traz que:
Neste presente momento avalio a universi-
dade e o curso do Parfor como uma opor-
tunidade para que as pessoas possam 
mostrar saberes e experiências vividas 
e amadurecerem seus conhecimentos... 
acredito também que é uma oportunidade 
incrível com professores altamente capaci-
tados e que entendem nossas angústias e 
dúvidas...Estou sim gostando desta opor-
tunidade e agradeço a todos os professo-
res e coordenadoras pela oportunidade. 
(Professora cursista B).

A compreensão de que o contexto trazido para esta dis-
cussão está no conjunto de relações e práticas, de saber e po-
der “através das quais os indivíduos constroem suas experiên-
cias subjetivas e assumem uma identidade em suas relações 
sociais” (POPKEWITZ, 1997, p. 22). Outro aspecto a considerar 
é a compreensão de que essas relações se estabelecem num 
contexto de regras e modelos por meio dos quais o mundo é 
formado, portanto, as práticas não estão fora desta lógica.

No relato de um professor cursista da Formação Pedagó-
gica (PEFPD) de Porto Alegre, que atua na educação profissio-
nal, oriundo de curso de bacharelado, evidencia a relevância do 
curso em sua vida: 

Eu considero o curso de Formação Peda-
gógica do Parfor da UERGS muito interes-
sante, porque sou professor ha 10 anos e 
nunca tinha estudado pedagogia. Conside-
ro a experiência do Parfor única e produti-
va nunca tinha parado para analisar o que 
é ser professor. (Professor cursista C)

Reforçando essa importância, professor cursista D, da for-
mação pedagógica enfatiza: 

Quando decidi participar do curso na Uer-
gs pelo Parfor não alimentava muita ex-
pectativa quanto ao «o que aprender» que 
pudesse ser útil na prática em sala de aula. 
Com o desenrolar das disciplinas descobri 
que além daquela teoria pedagógica, que 
acabei entendendo ser muito importante 
conhecer, foram sendo utilizadas, pelas 
professoras, várias ferramentas muito 
úteis em sala de  aula. Hoje, estou satis-
feito pelo que vi até agora, e para azar do 
corpo docente, com uma expectativa muito 
maior sobre o que ainda tenho por apren-
der (Professor cursista D)
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Ainda em relação à relevância dos cursos para suas práti-
cas pedagógicas, outros dois professores cursistas contribuem. 
O professor Cursista do curso de Pedagogia de Porto Alegre 
enfatiza sobre a relação do curso com a prática de sala de aula 
e da valorização de suas experiências que:

Esta sendo uma grande experiência, os 
professores qualificados, extremamente 
acessíveis e humanos, neste tempo pos-
so dizer já mudei em alguns aspectos na 
pratica pedagógica em sala de aula apro-
veitando o conhecimento deles. Nas aulas 
são aproveitadas nossas experiências em 
sala de aula. (Professor cursista E)

Já a professora cursista do curso de Pedagogia de Osório 
destaca a importância da experiência acadêmica para o apro-
fundamento dos conhecimentos do seu cotidiano.

A experiência está sendo maravilhosa, 
estou encantada com o curso,com os pro-
fessores e com a Universidade! Quanto ao 
nível de conhecimentos dos professores,a 
postura de cada um,as propostas pedagó-
gicas,bem como materiais apresentados e 
disponibilizados são indiscutíveis (Profes-
sora cursista F)

Nas experiências relatadas aqui, destacam-se pelo meno-
Nas experiências relatadas aqui, destacam-se pelo menos dois 
eixos de discussão em torno dos quais os tensionamentos foram 
ressignificando os saberes, possibilitando o compartilhamento 
de saberes e produção conhecimentos mútuos entre professo-
res formadores e professores cursistas, um de cunho profissio-
nal-pedagógico e outro pessoal-acadêmico. O primeiro está re-
lacionado à articulação dos cursos com o cotidiano de sala de 
aula, tanto pela reflexão e transformação da prática pedagógica, 
quanto pela valorização dos saberes dos professores cursistas 
nas atividades acadêmicas. O segundo ponto, que não exclui o 
primeiro, tem a ver com a valorização do Parfor pelos professo-
res cursistas e professores formadores, tanto como uma como 
uma oportunidade de acesso, quanto uma experiência de apro-
fundamento conceitual e de produção de conhecimento. 

Em tempos de “educação para todos” os professores cur-
sistas precisam também sentir-se incluídos no processo de for-
mação e o Parfor é um elemento importante nesse processo. 

Nesse processo, alimentado pelas reflexões, pelo pensar 
e pelo agir dos sujeitos envolvidos sobre o seu processo de for-
mação e, também, sobre seus saberes profissionais, faz-se ne-
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cessária a promoção por parte do professor formador, juntamen-
te com o professor cursista, a construção do pensamento crítico 
e reflexivo a respeito das questões que emergem no espaço da 
docência.

Considerações finais 

Retomando os dois eixos de discussão que foram atra-
vessando as reflexões no diálogo com coordenadores, profes-
sores formadores e professores cursistas – profissional peda-
gógico e pessoal-acadêmico – é importante destacar que estes 
pontos foram privilegiados no presente artigo, não significando 
que não existam outros. Retomando nosso questionamento ini-
cial que provocou o diálogo estabelecido entre os atores do Par-
for na UERGS, qual seja, saber sobre a experiência de cada 
um desses atores ao participar do curso ofertado pelo Parfor, 
enquanto professor cursista, professor formador e coordenador, 
observamos que o Parfor tem sido um marco de grande relevân-
cia para estes profissionais da educação. O diálogo apontou que 
a relevância do Parfor está tanto na qualificação da prática pe-
dagógica, dos formadores e cursistas, quanto na construção de 
uma experiência acadêmica de aprofundamento conceitual, com 
repercussões na vida pessoal destes professores. A discussão 
também sintetiza debates que precisam ser aprofundados acer-
ca da formação docente pelo Parfor como a necessidade de re-
flexão constante sobre as práticas pedagógicas dos cursos e as 
relações estabelecidas a partir destes, bem como a necessidade 
de estreitar as articulações entre a universidade e as instituições 
de atuação dos cursistas.      

Finalizando estas reflexões, atendamos para a necessi-
dade de continuar o processo de formação/investigação/refle-
xão no sentido de aprofundar estudos e problematizar aspectos 
já institucionalizados, para que seja possível dar continuidade à 
construção de outros significados para o processo de ensinar e 
aprender na relação com a prática docente. 
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O PARFOR NA UFMT: UM OLHAR SOBRE A 
GESTÃO DOS CURSOS

Mirian Barreto Lellis1
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Resumo
O Parfor - Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica - é uma iniciativa emergencial para professores da 
educação básica da rede pública criada para oferecer uma for-
mação complementar e/ou uma graduação gratuita e de qualida-
de aos profissionais que atuam na educação fundamental sem 
a formação adequada para tal. Este artigo propõe apresentar e 
discutir os dados quantitativos sobre o programa desde a sua 
criação até os dias atuais, a fim de proporcionar uma reflexão 
sobre o panorama do programa em Mato Grosso frente ao in-
vestimento do Governo Federal.
Palavras-chave: Parfor UFMT. Mato Grosso. Gestão orçamen-
tária.

Introdução

O Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica – Parfor – programa destinado aos professores 
que já atuam na educação básica, mas que não possuem a for-
mação mínima exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção – LDB (BRASIL, 1996), em que o principal desafio consiste 
na consolidação da profissionalização docente. O Plano é uma 
ação emergencial que vislumbra a formação em nível superior 
dos professores atuantes na educação básica e pública brasilei-
ra, possibilitando-lhes acesso à qualificação profissional.

O projeto Parfor iniciou na Universidade Federal de Mato 
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Grosso em novembro de 2010. Na época houve a oferta de oito 
cursos, proporcionando 385 vagas, uma iniciativa feita em par-
ceria entre a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e 
a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Su-
perior – CAPES, sendo esta última a responsável pelo fomento 
ao Programa. 

Na ocasião, 335 alunos foram matriculados, e os cursos 
de 2ª licenciatura iniciados em Janeiro de 2011. O Parfor da 
UFMT oferece apenas a 2ª licenciatura, contudo, o programa 
proporciona ainda formação de turmas especiais em outras mo-
dalidades, conforme consta em seu Manual Operativo:

O acesso dos docentes à formação requerida na LDBEN é 
realizado por intermédio da oferta de turmas especiais, por Insti-
tuições de Educação Superior – IES, em cursos de: I. Licenciatu-
ra – para docentes ou tradutor intérprete de Libras em exercício 
na rede pública da educação básica que não tenham formação 
superior ou que mesmo tendo essa formação se disponham a 
realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina em que atua em 
sala de aula; II. Segunda licenciatura – para professores que es-
tejam em exercício há pelo menos três anos na rede pública de 
educação básica e que atuem em área distinta da sua formação 
inicial, ou para profissionais que atuam como tradutor intérprete 
de Libras; III. Formação pedagógica – para docentes graduados 
não licenciados que se encontram no exercício da docência ou 
que atuem como tradutor intérprete de Libras na rede pública da 
educação básica. (CAPES, 2014).

Percebe-se que com a com a publicação da LDB novas 
exigências surgiram para a formação docente para atuação na 
educação básica, a exemplo do requisito de formação em nível 
superior. Os cursos são direcionados à formação de professores 
da educação básica em exercício, por esse motivo apresentam 
particularidades, haja visto que não se mostram apenas como 
uma formação inicial, mas também continuada, oportunizando 
situações em que os professores que já são licenciados possam 
se fixar no campo educativo, proporcionando reflexões sobre 
suas experiências com a prática docente. Nesse sentido, essas 
três modalidades de ensino ofertadas pelo Parfor vem atender 
as necessidades urgentes de formação profissional gratuita e de 
qualidade.

Com base nos conceitos primários do programa, o artigo 
objetiva apresentar e discutir dados pertencentes ao programa 
na UFMT desde 2010, com sua implantação, até os dias atuais, 
propondo uma qualificação dos resultados frente ao investimen-
to realizado pelo Governo Federal. A análise leva em conta da-
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dos quantitativos, como: os cursos abertos, finalizados e em an-
damento; número de matriculados, de formados e de evadidos; 
o número de municípios atendidos e suas distâncias da capital 
do Estado. A importância desses dados se ampara nas particu-
laridades encontradas no Parfor no âmbito da UFMT, tais como: 
acesso precário à internet; falta de habilidade de professores 
cursistas em manusear ambientes virtuais como a plataforma 
freire; falta de apoio, sobretudo por parte de gestores escolares, 
para deslocamento e permanência nas fases presenciais dos 
cursos.

Política de formação de professores: o caso do Parfor na 
UFMT

O Parfor articula-se à Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, instituída pelo 
Decreto nº 6.755/2009 (BRASIL, 2009). O programa emergen-
cial foi implantado, de acordo com o que dispõe os documentos 
oficiais, com a finalidade de corrigir os déficits da formação de 
professores. Sendo realizado em parceria com as secretarias de 
educação, as quais coordenam as ações de formação direcio-
nadas aos professores da Rede Pública de Ensino, seja esta-
dual ou municipal, além de atuar junto ao Fórum Permanente de 
Apoio à Formação Docente nos Estados.

Em Mato Grosso, as determinações no âmbito do Parfor 
são realizadas pelo o Fórum Estadual de Educação. Participam 
desse colegiado a Secretaria de Estado de Educação, que o 
preside pela pessoa do(a) secretário(a), a UFMT, a Universida-
de Estadual de Mato Grosso – UNEMAT, a União dos Dirigentes 
Municipais de Educação – UNDIME/MT, o Sindicato dos Traba-
lhadores no Ensino Público – SINTEP/MT, o Conselho Estadual 
de Educação – CEE/MT, e o Instituto Federal de Educação de 
Mato Grosso – IFMT. Todas as entidades com assento neste co-
legiado têm, assim, uma participação direta nas decisões sobre 
os caminhos para a formação de professores promovidos pelo 
Parfor. 

Posto isto, faz-se necessário evidenciar que em Mato 
Grosso, diferente do que ocorre em outros estados da federa-
ção, essa parceria tem se mostrado favorável e respeitosa, con-
tribuindo significativamente para a tomada de decisões e me-
lhorando a qualidade do trabalho realizado para a formação de 
profissionais da educação.

Entretanto, durante gestão do Parfor o programa depa-
rou-se com dificuldades do universo da nossa realidade, provo-
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cando um desafio para a sua solução. Nesse contexto, elenca-
-se os obstáculos no âmbito do programa:

I. Dados educacionais divulgados pela CAPES (INEP, 
2013) indicam que é significativa a parcela de docentes da Edu-
cação Básica Municipal nos cursos de formação de professo-
res ofertados pela UFMT e Unemat. Acredita-se que parte da 
quantidade de professores que não conseguem seu acesso aos 
nossos cursos é devido a vários fatores, dentre os quais o mais 
relevante é a falta de conhecimento sobre o Parfor.

II. Não houve ainda um estudo de demanda que apon-
tasse a necessidade de formação de professores das redes 
municipais no estado. O Parfor tem desprendido esforços, mas 
tem atingido um público ainda muito restrito de professores das 
escolas municipais.

III. Boa parte dos inscritos e homologados nos nossos cur-
sos de 2ª licenciatura na UFMT, de ambas as redes, convocados 
à Pré-matrícula por meio dos editais, não conseguem enviar a 
devida documentação comprobatória de aptidão ao pleito, ou a 
enviam de forma incompleta. Isto se deve ao desconhecimento 
do programa citado no item I.

IV. Parte considerável dos docentes da educação básica, 
de ambas as redes, não conhecem ou conhecem com restrição, 
o ambiente da Plataforma Freire, ambiente virtual no qual é rea-
lizado a inscrição para os cursos Parfor. O acesso contínuo a 
esse ambiente é imprescindível para o ingresso nos cursos Par-
for da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e Univer-
sidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT. V. Subordinado 
ao problema relatado no item II, o Fórum conta com uma tímida 
participação da UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação - mesmo com a oficialização dos convites.

VI. Não há um debate sobre a política de orientação e 
apoio às instituições municipais, no sentido de garantir a saída 
sem ônus para os professores em formação, bem como pela 
unificação de um calendário mais adequado junto à SEDUC e 
instituições formadoras. 

VII. Não há adesão declarada de todos os dirigentes mu-
nicipais de educação. Há casos de perseguição a professores 
e discurso de oposição ao programa. Diante disso, entendes-
se que UNDIME é parceira, e como tal, deveria articular, repre-
sentar e apoiar todos os professores das redes municipais em 
formação nos cursos Parfor pelas pessoas de seus respectivos 
secretários municipais de educação, situação que não ocorre 
em Mato Grosso.

Sendo assim, compreende-se que essas dificuldades 



175

comprometem o crescimento do programa no Estado, além de 
gerar descrédito junto aos professores da educação básica (pú-
blico alvo do programa), aos professores das IES e demais su-
jeitos do processo. 

Os dados apresentados aqui podem melhorar a percep-
ção que os sujeitos de ambas as instituições, superior e da edu-
cação básica, possuem a respeito do Parfor. Uma vez funda-
mentada, tal percepção poderá dialogar melhor tanto a presença 
quanto a continuidade do programa, com vistas sempre a uma 
melhora da qualidade da educação que fazemos.

Panorama do Parfor na UFMT

De acordo com os dados do Educacenso3, o Estado de 
Mato Grosso tem 9.893 professores lecionando ativamente no 
ensino médio público (municipal e estadual). Esse número não 
se apresenta tão suntuoso quando comparado aos dados do 
Brasil, no total o país possui mais de 522.000 docentes ligados 
a etapa do ensino básico. 

O quadro 1 particulariza as informações do Educacenso 
(INEP, 2013) mostrando os dados quantitativos por município 
de Mato Grosso. Tais referências são apresentadas de forma 
geral, depois em relação aos professores do ensino médio que 
não possuem graduação (candidatos à primeira licenciatura), 
em relação aos que possuem graduação e atuam na mesma 
área de formação, porém sem licenciatura (candidatos à com-
plementação pedagógica) e, por fim, em relação aos licenciados 
que não atual na mesma disciplina da área de formação inicial 
(candidatos à segunda licenciatura).

3 O Educacenso é uma radiografia detalhada do sistema educacional 
brasileiro. A ferramenta permite obter dados individualizados de cada 
estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas 
(federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Todo o 
levantamento é feito pela internet.
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Quadro 1- demandas para 1ª e 2ª licenciaturas, bem como para 
complementação pedagógica em Mato Grosso.

ESTATÍSTICA PARA PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO DE MATO 
GROSSO (Censo 2012)

UF MUNICÍPIO

Quadro Geral PEM com 
Graduação

Com formação superior 
na mesma disciplina de 

atuação

Candi-
datos 
à se-

gunda 
licen-
ciatu-

ra

PEM PEMS-
CG

PEM-
CG 

CL 
ou 
CP

FSM-
DA

FSM-
DA-
CL

FSM-
DASL

FLD-
DA

M
at

o 
G

ro
ss

o

Alta Floresta 181 5 176 116 122 74 48 67

Alto 
Araguaia

53  53 34 38 24 14 18

Barao De 
Melgaco

37 3 34 22 19 9 10 15

Barra Do 
Bugres

130 5 125 89 80 50 30 60

Barra Do 
Garcas

248 19 229 151 173 106 67 78

Caceres 306 1 305 184 220 123 97 92

Campina-
polis

45 12 33 20 16 8 8 12

Campo 
Novo Do 
Parecis

116 2 114 81 70 49 21 45

Campo 
Verde

97 3 94 60 69 42 27 31

Colniza 112 28 84 61 55 33 22 49

Confresa 102 6 96 55 62 37 25 29

Conquista D 
Oeste

19  19 12 13 7 6 8

Cuiaba 1458 15 1443 990 1010 596 414 393

Juina 130 8 122 81 83 51 32 34

Lucas Do 
Rio Verde

120 1 119 77 91 56 35 35

Pontes E 
Lacerda

127 2 125 102 66 47 19 35
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Fonte: CAPES (2014).

UF MUNICÍPIO

Quadro Geral PEM com 
Graduação

Com formação superior 
na mesma disciplina de 

atuação

Candi-
datos 
à se-

gunda 
licen-
ciatu-

ra

PEM PEMS-
CG

PEM-
CG 

CL 
ou 
CP

FSM-
DA

FSM-
DA-
CL

FSM-
DASL

FLD-
DA

M
at

o 
G

ro
ss

o

Porto Alegre 
Do Norte

43 5 38 29 23 15 8 25

Primavera 
Do Leste

154 2 152 92 116 67 49 46

Querencia 63 5 58 40 35 20 15 33

Rondono-
polis

585 7 578 355 462 269 193 159

Rosario 
Oeste

52 2 50 39 30 19 11 32

Santo 
Antonio Do 
Leverger

135 6 129 82 70 43 27 49

Sao Felix Do 
Araguaia

32 1 31 19 18 10 8 17

Sinop 297 14 283 187 219 137 82 94

Sorriso 182 3 179 120 122 78 44 58

Tangara Da 
Serra

269 4 265 177 177 104 73 100

Varzea 
Grande

717 7 710 431 548 301 247 202

Vera 31 1 30 17 23 11 12 9

Totais MT

98
93

40
8

94
85

62
27

65
91

38
41

27
50

35
22

U
F

M
un

ic
íp

io

Pe
m

Pe
m

sc
g

Pe
m

cg
 

C
l O

u 
C

p

Fs
m

da

Fs
m

da
cl

Fs
m

da
sl

Fl
dd

a

To
ta

is
 

do
 

B
ra

si
l

52
2.

81
6

23
.4

58

49
9.

35
8

45
5.
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Observa-se que a  segunda coluna do quadro geral apre-
senta o número de professores do Ensino Médio sem curso de 
graduação (PEMSCG), são 408 professores de Mato Grosso e 
23.458 no Brasil que atuam no ensino médio e são candidatos 
a uma primeira licenciatura. Na UFMT, a primeira licenciatura é 
oferecida à distância, pela Universidade Aberta do Brasil (UAB). 
O Parfor não oferta essa modalidade por burocracia e muitas ve-
zes falta de interesse dos cursos mãe em trabalhar em conjunto 
com o Programa, contudo as negociações para ofertar essa mo-
dalidade nos próximos seletivos avançaram de forma positiva.

A penúltima coluna mostra 2.750 professores com forma-
ção superior na mesma disciplina que atua, mas não possuem 
licenciatura ou complementação pedagógica (FSMDASL). En-
quanto que no Brasil são 24.505. Os números inferem que há 
uma necessidade urgente de formar qualitativamente os profes-
sores que são, em sua maioria bacharéis, não possuindo for-
mação pedagógica adequada à sala de aula, como por exem-
plo agrônomos que atuam em escolas do Campo. Esse público 
constitui a demanda em potencial para cursos de complemen-
tação pedagógica, formação que o Parfor da UFMT pretende 
ofertar em breve.

A última coluna traz a demanda para os cursos de 2ª li-
cenciatura, única formação ofertada pelo Parfor da UFMT desde 
2010/2. São 3.522 professores de Mato Grosso com formação 
em área/disciplina distinta daquela que está atuando. No Brasil 
são 200.273, o que justifica a necessidade do programa no país. 
A área de Ciências da Natureza e Matemática é a que possui 
maior número de professores atuando em mais de uma discipli-
na, pois é comum encontrarmos professores de biologia, física, 
química, e até de matemática, ministrando aulas de outras dis-
ciplinas da área, por falta de professores licenciados na área.

As demandas ao Parfor em Mato Grosso estão entre as 
mais baixas do país quando comparadas, por exemplo, ao pro-
grama no estado do Pará. Desde 2010 a UFMT ofertou 33 cur-
sos, mais de 1330 vagas foram abertas para a 2º licenciatura 
enquanto no Pará: 

O Parfor foi assumido no estado do Pará por todas as 
Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), que ofereceram 
até 2012, 575 turmas para 22.000 professores em 71 polos, atin-
gindo aos 144 municípios do estado. A saber: Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA), 
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade Federal do 
Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) e Instituto Federal do Pará 
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(IFPA). (FREIRES; CAMARGO, 2016, p. 429).
Ao comparar a demanda do Parfor na UFMT com a do 

estado do Pará por exemplo, percebe-se diferenças gritantes na 
estrutura do programa a iniciar pelo fato de todas as instituições 
de ensino superior terem aderido ao projeto, enquanto no Mato 
Grosso apenas a UFMT e UNEMAT o fizeram. Outra justificativa 
plausível seria pelo índice de desenvolvimento humano, o qual 
aponta pouco mais de 3,2 milhões de habitantes contra 8 mi-
lhões de habitantes no Pará. 

Além das especificidades relatadas, pode-se elencar ou-
tra de fundamental importância para a baixa demanda e interfe-
rência na qualidade da formação ofertada pelo Parfor na UFMT 
que é a dimensão territorial de Mato Grosso que é o 3º maior es-
tado brasileiro em território, funcionando como intermediador lo-
cal, regional, nacional e internacional (global). Sua área total de 
903.366,192 km² faz limite: ao Norte com estados do Amazonas, 
Pará; ao Leste com Tocantins, Goiás; ao Sul com Mato Grosso 
do Sul e ao Oeste com Rondônia e também com a Bolívia, confi-
gurando, assim, um território com dimensões continentais o que 
faz de suas conexões “estadopaís” e do seu território grifado 
por fronteiras, uma de suas características mais marcantes. Isto 
posto, o quadro 2 mostra as distâncias em quilômetro entre as 
principais cidades do estado e a capital, Cuiabá.  
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Quadro 2 - Municípios mato-grossenses atendidos pelo Parfor e suas 
respectivas distâncias à capital, Cuiabá.

Nº Nome do muni-
cípio

Distân-
cia a 
Cuiabá 
(Km)

Nº 
 

Nome do 
município

Distância 
a Cuiabá 
(Km)

1 Jaciara 145 20 Várzea 
Grande

6,9

2 Tangará da 
Serra

241 21 Sapezal 468

3 Campo Novo 
dos Parecis

342 22 Pontal do 
Araguaia

518

4 Rondonópolis 217 23 Alta Flo-
resta

792

5 Confresa 1007 24 Juara 641

6 Sorriso 399 25 Luciara 1017

7 Barra do 
Garças

515 26 Comodoro 597

8 Matupá 701 27 São Félix 
do Araguaia

996

9 Cuiabá 0 28 Aripuanã 945

10 Diamantino 184 29 Pedra Preta 245

11 Pontes e 
Lacerda

442 30 Poxoréo 220

12 Cáceres 217 31 Juruena 880

13 Sinop 480 32 Jauru 400

14 Juína 731 33 Vila Rica 1110

15 Lucas do 
Rio Verde

333 34 Água Boa 664

16 Canarana 611 35 Colíder 634

17 Castanheira 773 36 Vila Bela da 
santíssima 
trindade

521

18 Chapada dos Gui-
marães

68,2 37 Rosário 
Oeste

105

19 Poconé 103
Fonte: Os autores.
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O Parfor da UFMT já matriculou professores em seus cur-
sos de 2ª licenciatura em 37 municípios mato-grossenses, dos 
quais 18 estão localizados há mais de 500 km de distância da 
capital, e desses, 3 há mais de 1000 km. Há casos em que o 
professor se desloca mais de 1500 km para participar da fase 
presencial, já que os cursos são ofertados também nos campus 
UFMT do interior, nas cidades de Sinop, Rondonópolis, Barra do 
Garças e Pontal do Araguaia. 

Tal fato mostra-se importante de ser mencionado, pois, 
no caso de Mato Grosso, estado ainda possui municípios em 
condições precárias em relação a estradas de acesso, redes de 
internet, telefonia fixa e celular e serviço de entrega/recebimento 
de correspondências, o que dificulta a divulgação do programa 
e o engajamento dos professores para a realização dos cursos 
Parfor. Ressaltando-se que essas características agravam o 
processo de seleção e a própria formação, pois ambos se dão 
em etapas executadas pela Plataforma Freire e pela Universi-
dade por meio de processos conduzidos em ambientes online e 
por correspondências em espécie. 

Ainda sobre as demandas e suas dificuldades, vale retra-
tar a situação de 12 cursos de 2º licenciaturas na UFMT, conta-
bilizando dados quantitativos de matrícula, formação e evasão, 
conforme mostra o quadro 3.

Quadro 3 - Estatística de matrícula, formação e evasão de 12 cursos 
de 2ª licenciatura do Parfor UFMT.

C
A

M
PU

S

C
U

R
SO

A
no

/s
em

es
tr

e

m
at

ric
ul

ad
os

fo
rm

ad
os

Ev
as

ão

%
 e

va
sã

o

C
ui

ab
á

Letras: Língua Inglesa e suas 
respectivas literaturas 2010/2 30 17 13 43,33

Letras: Língua Espanhola e 
suas respectivas literaturas 2010/2 35 25 10 28,57

História 2010/2 45 34 11 24,44

Geografia 2010/2 43 31 12 27,91

Ciências Biológicas 2010/2 43 13 30 69,77
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R
on

do
nó

po
lis Letras: Língua Espanhola e 

suas respectivas literaturas 2012/2 25 13 12 48,00

História 2012/2 36 14 22 61,11

Pedagogia 2012/2 41 29 12 29,27

Ar
ag

ua
ia

Física 2010/2 35 14 21 60,00

Matemática 2010/2 44 9 35 79,55

Química 2011/2 11 9 2 18,18

Ciências Biológicas 2011/2 14 12 2 14,29

To
ta

is

12 Cursos  402 220 182 45,27

Fonte: Parfor/UFMT (2013).

Cada um dos cursos do quadro 3 foi aprovado para aber-
tura de 50 vagas. Desses, o curso de História do Campus Cuiabá 
teve maior número de matriculados, foram 45 alunos, enquanto 
Ciências Biológicas do Campus Araguaia apenas 14 alunos.  Tal 
fato pode estar relacionado à presença do curso em 1º licencia-
tura no campus. Das 600 vagas criadas na UFMT para esses 12 
cursos, 198 não foram preenchidas, justificando a dificuldade de 
acesso de muitos dos nossos professores aos cursos, mesmo 
existindo a demanda, conforme pontuada no quadro 1.

Outra questão inerente aos dados apresentados pelo 
quadro 3 diz respeito à taxa de evasão, a qual está em média 
de 45%, uma porcentagem considerável, quase metade dos in-
gressantes desistem ao longo do curso. Dos 12 cursos, 4 apre-
sentaram taxa de evasão acima de 60%, destacando-se o curso 
de Matemática do Campus Araguaia com 79,55%. Isto se deve 
muito em função dos altos gastos financeiros que os alunos têm 
para se deslocarem e se manterem durante os 30 dias de curso 
na fase presencial, e também em função da falta de compreen-
são das diferenças entre a formação ofertada nos cursos regula-
res e esta, oferecida no Parfor.

A carga horária dos cursos de 2ª licenciatura na UFMT 
são de 1.400 horas, característica que deixa o curso aquém dos 
cursos de graduação, no qual a maioria das licenciaturas regu-
lares ultrapassam as 3.000 horas. Nesse sentido, muitos cursos 



183

têm cometido o equívoco de tentar imprimir um cronograma de 
conteúdos muito extenso, pesado e desnecessário nas segun-
das licenciaturas. Sem o estímulo do aumento de salário (ca-
racterístico da segunda licenciatura), com dificuldade financeira 
para se manter e em acompanhar o conteúdo, vários alunos op-
tam pela desistência.

Com relação à gestão orçamentária, observa-se muitas 
discrepâncias entre o programa Parfor e um curso regular. O 
MEC, via CAPES, já investiu R$2.537.209,70 no Parfor da UFMT, 
soma-se a esse valor o custeio operacional do curso e paga-
mento de bolsas. Enquanto a UFMT recebe R$483.776.917,004. 
Em levantamento realizado para este artigo constatou-se que os 
investimentos realizados pelo Governo Federal no Parfor é cer-
ca de cinquenta vezes menor em relação ao que se gasta para 
formar um aluno regular nesta mesma universidade.

Considerando esse valor investido dividido pelos 33 cur-
sos implantados na UFMT obtém-se uma média de R$ 76.885,14 
por curso. Ao dividir esse último valor médio pelo número de 
alunos formados em cada curso (18), tem-se que o investimento 
em cada aluno é de R$ 4.271,40 ao longo de dois anos, tempo 
de integralização dos cursos de 2º licenciatura. 

Em 2012 a UFMT teve 20.006 matriculados/ingressantes 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, 2013) e ape-
nas 2.290 concluintes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO, 2013). Se tomarmos a evolução dos valores percen-
tuais de concluintes em relação aos ingressantes, de 2010 a 
2012, teremos 9,41% de concluintes em 2010, 9,95% em 2011 
e 11,45% em 2012. Mesmo apontando uma pequena evolução 
de formados em relação aos ingressantes, podemos utilizar tais 
dados para propor que, na UFMT, nos cursos regulares (não 
necessariamente nas licenciaturas), só se formam cerca de 10% 
dos alunos matriculados. Enquanto que no Parfor 12 cursos 
apontaram uma taxa muito superior, cerca de 54,73% dos alu-
nos matriculados concluem o curso.

Portanto, se dividirmos o valor investido na UFMT em 
2012 (R$483.776.917,00) pelos 2.290 alunos formados nos 
cursos regulares, em 2012, chega-se ao valor aproximado de 
R$211.256, 30, esse é o valor investido em um aluno de gradua-
ção no período médio de quatro anos, o que daria pouco mais de 
R$ 52.800,00 por ano. O valor investido é, aproximadamente, 50 
vezes maior que o valor gasto no Parfor para formar um aluno, 

4 Esse valor é de acordo com o Ministério do Planejamento, 2012. 
Somente para a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.
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guardadas as devidas diferenças entre as graduações regulares 
e as graduações do Parfor.

Considerações finais

O Parfor é um programa emergencial instituído pelo Go-
verno Federal que vem contribuindo para a formação e comple-
mentação pedagógica dos professores da rede pública estadual 
e municipal, por meio do ensino público, gratuito e de qualidade. 

O trabalho objetivou apresentar e discutir dados perten-
centes ao programa na UFMT desde 2010, com sua implanta-
ção, até os dias atuais, propondo uma qualificação dos resulta-
dos frente ao investimento realizado pelo Governo Federal. 

Foi realizada a análise de dados quantitativos, como: os 
cursos abertos, finalizados e em andamento; número de matri-
culados, de formados e de evadidos; o número de municípios 
atendidos e suas distâncias da capital do Estado. 

Esses dados foram importantes pois ampara as particula-
ridades encontradas no Parfor no âmbito da UFMT, tais como: 
acesso precário à internet; falta de habilidade de professores 
cursistas em manusear ambientes virtuais como a plataforma 
freire; falta de apoio, sobretudo por parte de gestores escolares, 
para deslocamento e permanência nas fases presenciais dos 
cursos.

A análise conclui que a proposta do Parfor enquanto pro-
grama educacional e no que se refere ao número de professores 
formados, pode-se dizer que o Parfor possibilitou o crescimento 
da atuação da UFMT junto aos profissionais da rede pública.

É necessário ressaltar que o Parfor enquanto programa 
de formação para a docência precisa de condições básicas para 
seu funcionamento que perpassam por aspectos estruturais, fi-
nanceiros, mas, acima de tudo, que promova a articulação entre 
os conhecimentos prévios dos alunos-professores ao processo 
formativo que ocorre a partir da universidade, o que se revela 
como essencial à construção de novos conhecimentos. 

Infere-se também que a proposta do programa é viável, 
apesar das baixas adesões e alta evasão. Pois os investimentos 
realizados são menores se comparado com um curso regular 
na mesma instituição, tal característica favorece a continuação 
do programa num âmbito maior, não se extinguindo apenas aos 
cursos de 2º licenciatura, passando a agregar a 1º licenciatura e 
formação complementar.

O Parfor possui um grande mérito pedagógico e até so-
cial, devido à dificuldade que muitos professores enfrentam para 
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adentrar em um curso superior.
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O PARFOR PEDAGOGIA DA UFPA: ENTRE 
CONQUISTAS E DESAFIOS NOS ULTIMOS ANOS

Maria Ludetana Araújo1 

Resumo
O presente estudo discorre a respeito das conquistas e desa-
fios do curso de Pedagogia do Parfor/UFPA nos últimos anos, 
evidenciando através do relato as experiências bem sucedidas, 
bem como os desafios que ainda se apresentam nesse proces-
so dentro do curso, para os quais vem se buscando estratégias 
de aprimoramento. É importante destacar que o Parfor/Pedago-
gia da UFPA, apesar das dificuldades enfrentadas, conseguiu 
ampliar o número de turmas, atendendo quase a totalidade dos 
munícipios do Estado do Pará e já conseguiu formar mais de 
500 professores licenciados em Pedagogia ao longo de sua im-
plementação. Diante desses resultados acredita-se que a Polí-
tica Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
em curso, representa para uma maioria expressiva de profissio-
nais da Educação Básica a grande possibilidade de qualificação 
e aprimoramento, de aprofundamento dos saberes necessários 
ao exercício da docência e de espaço de renovação das práticas 
pedagógicas. Isso significa que mesmo diante de obstáculos, 
os professores enxergam neste a forma de vivenciar o mundo 
acadêmico e acima de tudo conquistar o a formação em nível 
superior, superando limitações sejam de ordem financeira, de 
conhecimentos, localidade.
Palavras-chave: Formação. Desafios. Práticas de sucesso. 

Introdução 

O Censo Escolar de 2007 mostrou a grande necessidade 
de formação de professores em três aspectos – a primeira licen-
ciatura para os professores que não possuem uma licenciatura, 
a 2ª licenciatura para os professores que atuam fora da área 
de formação inicial e a formação pedagógica para os professo-
res bacharéis. Para melhorar a qualidade do ensino na educa-

1 Professora Doutora do Instituto de Ciências da Educação da 
Universidade Federal do Pará – ICED/UFPA; Coordenadora do Plano 
Nacional de Formação de Professores - Parfor/Pedagogia. ludetana@
ufpa.br
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ção básica pública em 29/01/2009, foi sancionado o Decreto n° 
6.755, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profis-
sionais da Educação Básica – Parfor (BRASIL, 2009).

O Parfor é um Programa de âmbito nacional que conta 
com a colaboração das Secretarias de Educação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos municípios e desenvolve parcerias com 
Instituições de Ensino Superior, sendo este resultado da ação 
conjunta do Ministério da Educação (MEC), de Instituições Pú-
blicas de Educação Superior (IPES) e das Secretarias de Edu-
cação dos Estados e Municípios, no âmbito do PDE - Plano de 
Metas Compromisso Todos pela Educação – que estabeleceu 
no país um novo regime de colaboração da União com os esta-
dos e municípios, respeitando a autonomia dos entes federados 
(UFPA, 2016).

E é por meio deste Plano, que o docente sem formação 
adequada a legislação da educação pode se graduar nos cursos 
de 1ª Licenciatura, com carga horária de 2.800 horas mais 400 
horas de estágio para professores sem graduação. Todas as li-
cenciaturas das áreas de conhecimento da educação básica são 
ministradas no Plano, com cursos gratuitos para professores em 
exercício das escolas públicas, nas modalidades presencial e a 
distância. 

A UFPA, assim como outras instituições de ensino assu-
miu o desafio de promover a formação para professores cuja a 
qualificação profissional não estava de acordo com a exigida, 
pois de acordo com Plano Decenal de Formação Docente do 
Estado do Pará, havia cerca de 40 mil professores em exercí-
cio, nas redes públicas do Estado do Pará, sem a formação le-
galmente exigida para atuação em território nacional. Conside-
rando sua capacidade instalada e a experiência já acumulada 
no processo de interiorização, a UFPA colocou-se no desafio 
de investir na formação de 16 mil desses professores e, assim, 
mobilizou o conjunto de suas Unidades Acadêmicas envolvidas 
com a oferta de licenciaturas para assumir essa tarefa. 

Dentre os formatos previstos pelo Programa, a UFPA op-
tou por ofertar cursos na modalidade presencial envolvendo suas 
unidades e subunidades acadêmicas em um processo de recon-
figuração e adequação de seus projetos pedagógicos de modo a 
conectar-se aos princípios estruturantes propostos pela Política 
Nacional de Formação de professores e dar conta de um diálo-
go efetivo e profícuo entre a formação oferecida e a realidade e 
desafios da educação básica, considerando que os docentes em 
formação acumulam vasta experiência nesse nível de ensino.

Em julho de 2009 a Universidade Federal do Pará dispo-



189

nibilizou sua primeira oferta na Plataforma Freire, tendo iniciado 
em Janeiro de 2010 os cursos de Ciências Naturais, Matemáti-
ca, Letras/ Língua Portuguesa, Geografia, História e Pedagogia 
num total de 14 turmas distribuídas nos campi de Abaetetuba, 
Bragança, Belém e Cametá, com matrícula inicial de 470 alunos. 
No ano seguinte houve a ampliação de cursos, passando contar 
com 21 licenciaturas: Licenciaturas em Artes Visuais, Biologia, 
Dança, Educação Física, Filosofia, Letras/ Língua Espanhola, 
Letras / Língua Inglesa, Música, Química e Teatro, saltando para 
um total de 4.934 alunos matriculados. 

Dentre os cursos ofertados pela UFPA através do Parfor 
destaca-se o curso de Pedagogia, curso que apresenta o maior 
número de turmas no processo de formação docente dentro do 
programa, o qual se constitui objeto de estudo deste trabalho, 
cujo objetivo é elucidar as conquistas e desafios do curso de 
Pedagogia do Parfor/UFPA apresentado nos últimos anos, evi-
denciando através do relato as experiências bem sucedidas e 
as demandas que ainda necessitam ser trabalhadas. II O Par-
for-pedagogia da UFPA: onde estamos, o que conquistamos e 
nossos desafios. 

A educação é um processo que ocorre nas relações so-
ciais mais amplas. Isto significa reconhecer que educar é uma 
prática universal e que se dá no processo de interação entre os 
sujeitos históricos ao longo do tempo de vida e de suas expe-
riências, nos mais diversos espaços da sociedade estruturada. 
Entretanto é no ambiente escolar que ela se manifesta  de for-
ma intencional, sistemática e articulada as políticas de  Estado, 
dentre elas a de formação. É pensando nesse processo que o 
curso de pedagogia–Parfor voltou-se para a formação do peda-
gogo para o exercício da docência e das diferentes dimensões 
do trabalho pedagógico  em âmbito formal e não formal, onde 
será capaz de atuar em diversos seguimentos em que,  o ato de 
educar se faz presente. Comungando das palavras de Nóvoa, 
pode-se dizer que é:

[...] um compromisso com a prática peda-
gógica, integrante da formação, sem di-
cotomizar ou separar aquilo que se está 
amalgamando para ser capaz de produzir 
um outro tipo de conhecimento, mais pró-
ximo das realidades educativas e do quo-
tidiano dos professores (NÓVOA, 1992, p. 
19).

O Parfor-PEDAGOGIA da UFPA vem pensando na forma-
ção do professor de forma integral, considerando as vivencias 
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de seus discentes, tornando o curso interessante, bem como 
atrativo pelas diversas práticas educativas que possibilita. Isso 
tem levado ao aumento das turmas do curso, através das de-
mandas vários municípios do Estado para a formação de novas 
turmas, permitindo o atendimento de cerca de 44 munícipios, 
como demonstra a figura 1. E de acordo com último levanta-
mento da coordenação do curso de Pedagogia/Parfor da UFPA, 
referente ao período de implantação até o primeiro semestre de 
2014, essa licenciatura possui oito coordenadores locais, oito 
diretores de Faculdades de Educação. Além disso, possui um 
corpo docente formado por 60% de doutores, 37% de mestres 
e apenas 3% possuem somente a especialização e o número 
de alunos vinculados pelo sistema chega a cerca de 2.583, des-
tes frequentando 2.255. Sendo 28 turmas com a média de 40 
professores-alunos por turma, em 44 municípios do Pará vin-
culados aos oito Campi com funcionamento nas cidades (SAN-
TOS, 2015).  Essa relação só é possível através de parcerias 
da UFPA com as prefeituras, para que seja ofertada a estrutura 
mínima para que as aulas possam ocorrer.

Figura 1 -  Polos e Muncipios onde funcionam turmas de Pedagogia/
Parfor

 

Fonte: UFPA/Parfor/ PEDAGOGIA , 2015.

Em um Estado com dimensões enormes e localidades 
onde o acesso ainda é precário, consegui atingir quase que a to-
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talidade de munícipios é um efeito positivo da política de forma-
ção, na medida em que, atinge um público distante dos grandes 
centros universitários. Nessa perspectiva, o curso Parfor-PEDA-
GOGIA da UFPA tem oportunizado algumas situações em que 
as professores/acadêmicos possam dispor de espaços-tempos 
diferenciados e neles agregar novos saberes.

Em nosso país, programas de formação como o Parfor, 
têm proporcionado inúmeras perspectivas aos professores, as-
sim, mesmo que haja influências políticas e econômicas envol-
vidas, constituem espaço para discussões sobre a formação de 
docentes. Este Programa, desenvolvido em âmbito nacional, 
evidencia a necessidade e a situação em que vive o professor, 
que tem se mostrado ávido por conhecer diferentes teorias que 
propiciem opções de aprendizagem, como vem acontecendo no 
Parfor.

Isso quer dizer que, durante esses anos de programas já 
podemos evidenciar os aspectos positivos, bem com os pontos 
que ainda necessitam ser melhorados para permitir um atendi-
mento de qualidade para os alunos de pedagogia, considerando 
a logística e estrutura e os aspectos acadêmicos do curso de 
Parfor-PEDAGOGIA/UFPA.

Em relação a logística e estrutura destacamos alguns as-
pectos avaliados por alunos, docentes, coordenadores e demais 
colaboradores  que ao longo desses  6 anos vem vivenciando o 
processo de formação dos alunos de pedagogia do Parfor.  



192

Quadro 1 - Aspectos positivos e negativos de logística e infraestrutura 
do curso de Pedagogia /Parfor/UFPA

LOGÍSTICA E   INFRAESTRUTURA

Positivos A Serem Melhorados (Negativos)

Aceitação e disposição da 
maioria das Secretarias 
Municipais de Educação 
e dos Gestores da UFPA; 
Compromisso e desempenho 
dos Professores/ Formadores.

Dificuldade no processo de 
comunicação entre campi e Polo e a 
Coordenação;

Doação de Brinquedotecas  
em todos os Campi como 
laboratório de formação do 
professor de educação infantil. 
Apoio integral aos professores/
alunos por algumas Secretarias 
Municipais de Educação.

Salas definidas para o funcionamento 
das aulas. Em algumas  a cada etapa é 
um espaço diferente;

Apoio parcial de acordo com as 
condições infraestruturais de 
cada Secretaria Municipal de 
Educação.

Sustentabilidade financeira dos alunos 
durante o período de aulas.

Até o ano de 2014, disponibili-
zação dos textos didáticos para 
os alunos.

A não disponibilização de material 
didático e nem de biblioteca local, 
considerando as dificuldades de acesso 
à internet para as questões a distância.

Diálogos entre Alunos, 
Formadores e a Coordenação.

Falta de apoio total de algumas 
Secretarias Municipais de Educação 
aos seus professores.

Fonte: UFPA/Parfor/PEDAGOGIA, 2016.

Como podemos perceber, existem avanços significativos, 
que vem tornando o curso mais produtivo e estruturado, mas 
ainda, é necessário avançar em pontos chaves, tais como, o 
acesso ao material didático e a estrutura da local de funciona-
mento do curso, bem como a comunicação dos campus com o 
polo onde funciona o curso. Esse processo é lento e gradual, 
entretanto, mesmo diante destes aspectos a formação dos pro-
fessores é realizada, e, sempre buscando oferecer os meios ne-
cessários. Em relação ao aspecto acadêmico foram evidencia-
dos, os seguintes fatores:
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Quadro 2 - Aspectos positivos e negativos de logística sobre o aspecto 
do curso de Pedagogia /Parfor/UFPA

    ACADÊMICO

POSITIVOS A SEREM MELHORADOS 
(NEGATIVOS)

A Graduação tem sido um estímulo 
para a Formação Continuada 
dos professores/alunos, que 
constantemente solicitam Cursos 
de Especialização.

Atualização de acordo com as 
recém aprovadas Diretrizes 
Curriculares para as licenciaturas.

Engajamento dos professores/
alunos em pesquisa para produção 
e apresentação de relatos de 
experiências (livros, artigos). 

Criação de um núcleo docente 
estruturante do Parfor para 
atualizações necessárias aos PPC. 

Jornadas Acadêmicas com 
resultados de extensão e pesquisa.

Discussão dos reflexos da 
Base Nacional Comum no PPC/
Pedagogia. (Contando com 
professores representantes 
de cada uma das Faculdades 
de Educação, por área de 
conhecimentos constantes nas 
Diretrizes Curriculares).

Encontros Regionais com a 
participação integral dos alunos, 
Seminário de Culminância que 
apresenta o crescimento qualitativo 
dos alunos. 

Implementação de um único PPC 
para os Curso de Pedagogia/
Parfor, 2/3 comuns e resguardando 
1/3 do total de carga horária para 
um Núcleo Diversificado em cada 
um dos Planos nas Faculdades de 
Educação.

Melhorias nas práticas de ensino 
dos professores/alunos. 

Instituir na Avaliação do PPC uma 
representação de aluno egresso do 
Parfor/Pedagogia.

Fonte: UFPA/Parfor/PEDAGOGIA, 2016.

De acordo com Santos (2015), embora algumas questões 
elencadas anteriormente, como de infraestrutura e logística, que 
podem ser percebidas como primeiras impressões, o Parfor é 
uma chance de acesso ao Ensino Superior a profissionais que 
estão atuando nas escolas municipais ou estaduais, gratuito 
e em grandes Universidades Públicas como a UFPA. Chance 
que, muitas vezes, esses professores não tiveram na juventude, 
devido a carência de oferta de cursos em suas localidades ou 
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mesmo pela necessidade do ingresso imediato ao mercado de 
trabalho para garantir o próprio sustento e o de sua família. 

Os quadros 1  e 2  demostram que é necessário ampliar o 
debate sobre o desempenho dos programas de formação conti-
nuada, com vistas a identificar as necessidades de aperfeiçoa-
mento dos professores, assim como, avaliar o desenvolvimento 
das ações, os acertos, as dificuldades e as tensões que ocorre-
ram durante a formação continuada, mas também, traz os avan-
ços conseguidos através da relação da universidade com seu 
público, público esse que tem sua experiência considerada no 
processo e que, reconhece a necessidade de  utilizar e ampliar  
saberes, o quais  perpassam pelas vivências sociais e culturais, 
tanto quanto, os saberes vinculados ao ensino e as áreas espe-
cificas de conhecimento. 

Os desafios existem e vão nos acompanhar durante todo 
esse processo, mas também há outras ações que tornam o pro-
cesso prazeroso e produtivo, tanto para os formadores, quando 
para os alunos. Observa-se que o Parfor tem contribuído na mu-
dança da prática pedagógica dos professores, em seu processo 
reflexivo e autônomo, que permite criar e recriar metodologias 
diferenciadas que resultem numa atuação significativa e coeren-
te aos interesses dos alunos. E é nesse momento que os conhe-
cimentos se misturam, se reinventam e novos são construídos, 
onde o fazer pedagógico torna o curso interessante e desafiador, 
das quais destacam-se as produções acadêmicas, as jornadas 
pedagógicas, dentre outros momentos que permitem os discen-
tes vivenciarem o mundo acadêmico como qualquer outro aluno. 

De acordo com Freire (2001), o processo de formação do 
professor deve conscientizá-lo de que não há docência sem dis-
cência, logo o professor deve respeitar os saberes dos educan-
dos sem qualquer forma de discriminação, a sua prática educati-
vo-crítica ou progressista exige reflexão crítica sobre a prática, o 
reconhecimento e assunção da identidade cultural.
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Figura 2 - Produção

Fonte: UFPA/Parfor/PEDAGOGIA (2016).

Figura 3 - Doações - Brinquedoteca para os Campus 
Brinquedoteca  - Breves. Brinquedoteca  - Porto de Moz

Fonte: UFPA/Parfor/PEDAGOGIA (2016).
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Figura 4 - Encontros, vivencias e Jornadas Acadêmicas do Parfor 
Pedagogia da UFPA.

 

Fonte: UFPA/Parfor /PEDAGOGIA., (2015).
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Considerações finais 

O processo de formação é um desafio, mas acredita-se 
que ao longo desses últimos seis anos o curso de Pedagogia/ 
Parfor vem cumprindo o seu papel ao possibilitar o encontro dos 
professores em formação com as reflexões entre teoria e práti-
ca, elementos indissociáveis da atuação docente. Além disso, 
enquanto alunos, os professores do curso compartilham, rela-
cionam e integram as novas experiências ao seu próprio saber 
o que possibilita um novo aprendizado a partir das relações que 
se firmam.  

O que se percebe é que o Parfor, para uma maioria ex-
pressiva de profissionais da Educação Básica, constituiu-se 
como uma grande possibilidade de qualificação e aprimoramen-
to, de aprofundamento dos saberes necessários ao exercício da 
docência e de espaço de renovação das práticas pedagógicas 
para a ressignificação do processo de ensino e de aprendiza-
gem. Dessa forma, comungamos da afirmativa de que “O impor-
tante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das 
instituições, mas submetê-las à análise metodicamente rigorosa 
da nossa curiosidade epistemológica” (FREIRE,1998, p. 51).

Assim, cumprindo com os seus objetivos, o Curso de Li-
cenciatura em Pedagogia/UFPA/Parfor, tornou-se mais que um 
processo de formação de professores, mas também, um grande 
propulsor de desenvolvimento para a educação básica e conse-
quentemente para a melhoria da qualidade de vida de muitos ci-
dadãos e cidadãs, com quem este país sempre teve uma dívida 
histórica – seus professores, especialmente os que ficam mais 
distantes dos centros urbanos.
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O PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DOCENTE 
NO MARAJÓ: GESTÃO COMPARTILHADA NO 

COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO
Sônia Maria Pereira do Amaral1

Maria Ludetana Araújo2

Resumo
O presente artigo tem como objetivo apresentar um relato de 
experiências de gestão da execução do Plano Nacional de For-
mação Docente – Parfor, no triênio 2010 a 2013, nos municípios 
do Marajó - Pará, tendo como polo o município de Breves - Cam-
pus Universitário do Marajó - Breves, que articulados e a coor-
denação geral do Parfor/UFPA e as coordenações dos cursos, 
ofertaram e realizaram cursos de licenciatura nos municípios de 
Breves, Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista e Portel. 
Pode-se considerar a partir desta experiência que o Parfor trou-
xe uma histórica contribuição ao Marajó que ainda apresenta 
índices de desenvolvimento que alarmam a sociedade brasilei-
ra, por nele encontrarem-se os municípios com os menores Ín-
dices de Desenvolvimento Humano – IDH, e onde se encontra o 
menor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, 
uma contradição para um arquipélago rico; entretanto, essas es-
tatísticas não fazem a sua população sentir-se menor, ao con-
trário, luta, reivindica e espera por melhores dias e a formação 
dos professores é uma conquista educacional, uma forma de 
valorizar esse povo, e por meio da educação dar a eles outras 
possibilidades de construírem um futuro diferente.
Palavras-chave: Parfor. Formação de professores. Gestão.

Introdução

A histórica dívida deste país com a formação de profes-
sores é fato estudado e discutido nos cursos de formação de 
professores, seja na graduação ou na pós-graduação, mas prin-
cipalmente sentida por milhares de brasileiros que no dia-a-dia 
esperam que seus direitos educacionais lhes sejam garantidos 
de acordo como assegura a Constituição Federal de 1988 e a Lei 

1 Universidade Federal do Pará; Mestre em Comunicação, Linguagens 
e Cultura; Doutoranda em Antropologia; ex-coordenadora local do 
Parfor, Professora Formadora. smpa40@yahoo.com.br
2 Universidade Federal do Pará; Doutora em Educação; Coordenadora 
geral do Parfor/Pedagogia/UFPA. ludetanaaraujo@yahoo.com.br
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de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 9394/1996; em 
particular neste texto, nos referimos aos marajoaras3 que vivem.

Nesse emaranhado de ilhas, rios furos e igarapés, que 
se abrem como estradas para todos os lados [...] brasileiros que 
vivem sob o regime das águas, numa relação direta com os rios. 
São pessoas em diferentes condições de vida - sujeitos huma-
nos, mas nem sempre cidadãos, pois a sua maioria encontra-se 
entre aqueles para quem o acesso às políticas públicas ainda é 
precário, dentre elas a dificuldade de acesso e continuidade à 
educação formal (AMARAL, 2012, p. 30).

Diante do contexto de garantia de direitos de formação 
de professores para Educação Básica e consequentemente pro-
mover estratégias que proporcione educação de qualidade aos 
seus cidadãos, o governo federal instituiu a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 
com o propósito de organizar, em regime de colaboração entre 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a forma-
ção inicial e continuada dos profissionais do magistério para as 
redes públicas da educação básica, conforme prevê o Decreto 
Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 (BRASIL, 2009).

No Estado do Pará, várias instituições federais tornaram-se 
parceiras desta política, dentre elas a Universidade Federal do Pará 
– UFPA, que coordena o maior número de cursos de licenciatura 
ofertados nos municípios paraenses e de onde somos oriundos. 

No município de Breves4 o primeiro contato para a exe-
cução do Parfor aconteceu no mês de março de 2010 entre o 
coordenador geral do Parfor na UFPA e o coordenador do Cam-
pus Universitário do Marajó - Breves, ambos comprometendo-se 
em garantir aos professores formação em cursos de licenciatura, 
inicialmente com o curso de Pedagogia em Breves. Entretanto, 
após inúmeras reuniões entre as coordenações e posteriormen-
te com a criação da coordenação local, outras reuniões aconte-
ceram e assim foi possível estender este curso para mais três 

3 Quem é natural ou habitante do Marajó (BORBA, 2011).
4 O município de Breves está localizado no arquipélago marajoara – 
região de rios, furos e igarapés, conhecida como “estreitos de Breves” 
[...]. Sua população, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílios – PNAD/IBGE 2009, aproxima-se de 100.000 (cem mil) 
habitantes. (AMARAL, 2012, p. 24).
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municípios, Ponta de Pedras5, São Sebastião da Boa Vista6 e 
em 2011 para o município de Portel.

No decorrer dos meses, outros cursos começaram a apre-
sentar suas demandas, assim, em julho de 2010 o polo Breves 
iniciou com 7 (sete) cursos de Licenciatura: Biologia, Ciências 
Naturais, Geografia, História, Matemática, Sociologia, Pedago-
gia, sendo que este último curso foi ampliado com mais duas 
turmas, uma em Ponta de Pedras e a outra em São Sebastião 
da Boa Vista. Dessa forma iniciamos uma experiência de gestão 
educativa e que será apresentada nas seções abaixo.

O Desafio de conhecer e executar o Parfor

A notícia de que haveria vagas para a formação docente 
a ser realizada pela Universidade Federal do Pará - UFPA gerou 
uma grande expectativa a todos os professores da região do 
Marajó7, com mais euforia àqueles que ainda não possuíam gra-
duação. Por conta desta situação as atividades da coordenação 
local do Parfor, iniciaram com o atendimento aos professores 
que nos procuravam diariamente para saber como se inscrever 
e como deveriam fazer para escolher o curso. Posteriormente 
com a divulgação dos resultados das seleções e a partir das lis-
tagens que chegavam, os professores solicitavam informações 
de como seriam os cursos, onde e quando iniciariam começar.

Durante esse período, também aconteceram descon-
fianças em relação ao plano, muitos não acreditavam que da-
ria certo, profissionais que não fazem parte do quadro docente, 
mas que trabalham nas escolas, diziam que era injusto ficarem 
de fora da seleção, por outro lado, professores que não foram 

5 O município de Ponta de Pedras localiza-se ao norte do arquipélago 
do Marajó, mais precisamente na parte ocidente, chamada de Marajó 
dos Campos. Possui uma área de 3380,369 quilômetros quadrado e 
fica a 44 quilômetros em linha reta da Capital (TEIXEIRA, 2014, p. 17).
6 São Sebastião da Boa Vista está localizado a noroeste do Arquipélago 
Marajoara. O município limita-se ao norte com a cidade de Anajás e 
Breves, ao leste com Muaná, a oeste com Curralinho e ao sul com o rio 
Pará (FARIAS, 2014, p. 18).
7 O Marajó faz parte de um complexo de ilhas com cerca de 42.000Km² 
e extensão geopolítica marcada por 16 municípios paraenses que se 
dividem entre os povos dos campos, das águas e das florestas. De um 
lado o “Marajó dos Campos”: Cachoeira do Arari, Chaves, Salvaterra, 
Santa Cruz do Arari, Muaná, Ponta de Pedras e Soure. De outro, o 
“Marajó das águas e florestas”: Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, Portel, 
Melgaço, Bagre, Gurupá e São Sebastião da Boa Vista (AMARAL, 
2012, p. 30).
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chamados, ameaçavam entrar na justiça contra o Campus e a 
coordenação do Parfor, além daqueles que criticavam dizendo 
que os cursos seriam de baixa qualidade e aligeirados somente 
“pra cumprir tabela do governo”. Ao mesmo tempo que tentá-
vamos desfazer os equívocos, trabalhávamos para que o início 
das atividades fosse exitoso e assim buscamos parcerias com a 
Secretaria Municipal de Educação de Breves a fim de garantir a 
infraestrutura necessária ao funcionamento dos cursos. Confor-
me nosso planejamento iniciarmos nosso trabalho. 

O início das aulas

As aulas iniciaram no mês de julho de 2010 (os cursos 
foram ofertados na modalidade intensiva e funcionavam nos me-
ses de janeiro e fevereiro, julho e agosto), os professores-alunos 
aos poucos chegavam de diferentes municípios: Anajás, Bagre, 
Breves, Curralinho, Gurupá, Melgaço e Portel, cada um trazen-
do em sua bagagem expectativas e a esperança de mudança de 
vida; a maioria ainda não sabia muito bem o que lhes esperava, 
já que era a sua primeira licenciatura e a empolgação de ser 
aluno da Universidade Federal do Pará, aos poucos se transfor-
mava em angústia, pois de acordo com os seus depoimentos, as 
disciplinas traziam muitos conteúdos “difíceis” para compreen-
são, além de muitas atividades e eles se diziam desacostuma-
dos com o ritmo pois estavam anos sem estudar. 

A coordenação local incentivava dizendo que era natural 
o estranhamento, mas que não se desistissem, aos poucos eles 
iriam se acostumar, pois se tratava de uma nova realidade, já 
que para alguns sair de casa, deixar filhos, marido, esposa por 
um mês e meio e vir para outra cidade ou para a cidade estu-
dar num período intensivo, era algo novo e talvez até doloroso; 
entretanto, importante para quem tem a docência como profis-
são, afinal, como afirma Freire (2001, p. 88) “Ninguém nasce 
feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que 
tomamos parte”. Dessa maneira os alunos foram acompanhan-
do os períodos, fazendo e refazendo suas travessias e segundo 
pesquisa da coordenação local realizada em janeiro de 2013, o 
número de desistentes foi muito pequeno

A participação dos alunos

Com o propósito de dar conta dos objetivos do Parfor e 
garantir que os alunos tivessem infraestrutura adequada para 
estudar, pensamos que a melhor maneira seria apresentar a 
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eles as condições materiais existentes e solicitar a colaboração 
e a participação na gestão, a fim de que as responsabilidades 
fossem assumidas por todos, um pouco do que se concebe na 
administração colegiada8; dessa forma uma das primeiras ações 
da coordenação local foi reunir as turmas, fazer exposição do 
que é o Parfor e solicitar que cada turma tivesse o seu repre-
sentante, pois os problemas e decisões seriam compartilhados. 

Diante desta postura, conseguimos no decorrer do início 
de cada período letivo, reunir de forma regular para apresentar o 
que tínhamos de planejamento para a etapa, discutir as neces-
sidades e a partir das decisões, buscar as parcerias necessárias 
para alcançar nossos objetivos e ao final dos períodos, passá-
vamos nas turmas para fazer a avaliação das atividades realiza-
das, quando não era possível reunir com todos, fazíamos com 
os representantes e os alunos que ainda estivessem no polo.

A participação e a colaboração foram tão significativas 
que os alunos para ajudar a manter os equipamentos de áudio 
e vídeo diariamente nas turmas, se reuniam para consegui-los, 
fossem pessoais ou de empréstimo das escolas onde trabalha-
vam, já que na coordenação havia poucos e por isso a coorde-
nação usava o sistema de agendamento para atender a todos, o 
que não era possível, por exemplo, era uma turma usar todos os 
dias nos dois horários de aula.

A participação da coordenação do Campus Universitário do 
Marajó - Breves

No processo de decisões, a coordenação geral do Cam-
pus de Breves apoiava a coordenação local, uma vez que era 
sua representante legal e por ser o Parfor um plano sob a res-
ponsabilidade de execução da UFPA, seria também dos Campi 
que compõem essa instituição. No início dos cursos foi o Campus 
quem garantiu o mobiliário e material de expediente de trabalho 
para a secretaria e para uso do professor (marcador para quadro 
branco, apagadores, papel, etc.), além dos equipamentos: com-
putadores, impressora, data show, retroprojetor, caixa amplifica-
da, aparelhos de som, dentre outros usados para o processo de 
ensino. Também disponibilizava, quando necessário, material de 
higiene e limpeza para a escola onde aconteciam as atividades. 

8 Ver Prais (1996).
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Participação da Secretaria Municipal de Educação do muni-
cípio polo

A Secretaria Municipal de Educação de Breves foi uma 
grande parceira no decorrer do período em questão, sempre re-
cebeu prontamente a coordenação local e a atendeu de acordo 
com as solicitações apresentadas, dentre elas: a) melhorias no 
local de funcionamento dos cursos - uma vez que ao receber-
mos a escola percebemos que a mesma precisava de algumas 
reformas para melhor acomodar os professores-alunos que lá 
passariam aproximadamente 10h/dia; portanto, havia necessi-
dade de novos banheiros, troca da cobertura, forro, iluminação 
e ventilação das salas de aula e no decorrer de um ano a refor-
ma aconteceu. Não podemos desconsiderar este compromisso, 
pode não ter ficado de acordo com o que o Ministério da Educa-
ção propõe como padrão, entretanto, melhorou às condições es-
truturais da escola não somente para os alunos do Parfor, mas, 
especialmente para a sua comunidade. b) liberação de meios 
de transporte para as atividades de campo - sem exceção, to-
dos os cursos precisaram de meios de transporte para realizar 
atividades de campo, fossem na cidade e até para viagens no 
interior do município ou mesmo para outro município. De acordo 
com a nossa deliberação com os representantes de turma, en-
caminhávamos a Secretaria de Educação oficio de solicitação 
e havia a liberação de ônibus e barcos. c) recursos Humanos e 
pessoal. Contamos com o pessoal de apoio para a realização da 
limpeza dos espaços e um servidor que ficava acompanhando 
as atividades que aconteciam na escola. Também recebíamos 
parte do material de higiene e limpeza, já que a outra parte era 
encaminhada pela coordenação geral do Parfor. d) apoio aos 
professores-alunos para participarem dos eventos de seus cur-
sos em Belém (capital do estado); assim como na realização dos 
seminários, oficinas e workshop, pois sem a infraestrutura: local, 
cadeiras, mesas e ornamentação, não teríamos como receber o 
grande número de alunos que participavam dos eventos. 

Dessa forma, podemos afirmar que essa parceria da Se-
cretaria Municipal de Educação com a gestão local do Parfor foi 
de grande importância para o êxito da execução dos cursos no 
polo Breves.
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A participação da coordenação geral do Parfor

Poderíamos dizer que a necessidade de participação da 
coordenação geral do Parfor é óbvia, entretanto, sabemos que 
existem muitos gestores que burocratizam os serviços e que por 
vezes impedem o crescimento do trabalho, o que não foi o caso 
da coordenação geral do Parfor/UFPA, pois a sua atuação foi 
democrática, articulada, sempre esteve à disposição para ga-
rantir principalmente o debate, as tomadas de decisões por meio 
de reuniões de planejamento e avaliação, o que é imprescindí-
vel numa gestão democrática que visa à transformação social. 
Não tivemos problemas em nos aproximar, apresentar nossas 
opiniões, assim como levar nossas demandas e ter nossas so-
licitações atendidas; tanto que em dois anos realizamos 3 (três) 
seminários – um deles com a participação do reitor e da pró-rei-
tora de ensino da UFPA, além da coordenação geral. 

Também realizamos um Workshop de pesquisa que teve 
a contribuição dos professores que estavam ministrando suas 
aulas e que se dispuseram a tratar dos procedimentos de um 
pesquisador aos alunos, em particular, dos pesquisadores em 
educação.

Nesses eventos, os materiais: camisas, baner, folders, 
pastas, certificados, todos foram autorizados e comprados pela 
coordenação geral, assim como pen drives para os representan-
tes de turma e outros materiais que compunham o kit do evento. 
Por fim, entendemos que a participação da coordenação geral 
do Parfor/UFPA nesse processo de gestão, não só trabalhou 
na responsabilidade de prover os cursos com os professores e 
materiais de apoio pedagógico, mas preocupou-se com a trans-
formação social destes estudantes, para quem, em sua maioria, 
as ruas são os rios e as escolas dos campos encontram-se nas 
águas.

As coordenações dos cursos da UFPA

A relação com as coordenações dos cursos sempre foi 
amistosa, com alguns houve maior proximidade, em virtude dos 
mesmos estarem sempre em contato para informar e encami-
nhar documentos, materiais de apoio e mesmo por suas visitas 
ao polo no decorrer dos períodos; em particular, destaca-se a 
coordenação do curso de Pedagogia, com o maior número de 
alunos, sempre esteve presente nas decisões e no encaminha-
mento das necessidades que o curso apresentava. Com os ou-
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tros cursos, a relação se dava mais por meio de e-mails, telefo-
nemas e nas reuniões de planejamento e avaliação em Belém. 
Destacamos o trabalho dos coordenadores que sempre tiveram 
a preocupação em saber o andamento dos seus cursos e mes-
mo a distância, dialogar com a coordenação local de forma ho-
rizontal, respeitando as competências estabelecidas para cada 
um e cumprindo o seu papel de gestor, articulador e mediador 
das ações.

Os professores formadores

Em sua grande maioria, os professores formadores mos-
traram-se compromissados com o Parfor, consequentemente 
com a formação dos alunos. Muitos chegavam conforme nos 
lembra Freire (1996), na condição de quem sabe que “ensinar 
não é transferir conhecimento, exige comprometimento, compe-
tência profissional e acima de tudo o respeito à identidade cultu-
ral do educando”. Não faziam exigências, solicitavam diferentes 
recursos, mas se não havia, buscavam outros meios para o seu 
trabalho, sem que houvesse prejuízo para os professores-alunos 
o que contribuiu para o fortalecimento do respeito ao plano. Por 
outro lado, tivemos profissionais, ainda lembrando Freire, que 
com sua “arrogância farisaica”, julgavam não só o plano como 
“coisa ruim”, assim como, julgavam os alunos, que para eles, 
não passavam de ignorantes diante do seu saber e de seu título, 
conforme disse um deles a uma turma “eu vim dá aulas, mas sei 
que vocês não vão aprender porque a minha matéria é difícil. 
Para passar tem que fazer pelo menos três vezes a disciplina”. 

Foram experiências marcantes, umas pela humildade 
como se conduzia o trabalho e o respeito não só aos profes-
sores-alunos, mas pelos professores-formadores e por toda a 
equipe de trabalho, e outras que nos ensinaram o quanto é im-
portante manter o diálogo, mesmo que em alguns momentos 
você tenha apenas que ouvir, mas como bem enfatiza Freire 
(1996, p. 119) “isto não quer dizer, evidentemente, que escutar 
exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala”.

A parceria com as secretarias de educação dos municípios 
de origem dos professores-alunos

Podemos considerar que esta foi à situação mais difí-
cil de gestar, uma vez que no decorrer do período em ques-
tão (2010-2013), alguns secretários não entendiam ou não co-
nheciam as suas responsabilidades no regime de colaboração 
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com a União na oferta das turmas de licenciatura no Parfor. 
As turmas tiveram como polo o município de Breves, o 

que não significava que Breves teria que arcar com todas as 
despesas referentes à manutenção das mesmas, o que sempre 
fez dentro das suas condições e não chegou a fazer nenhuma 
reclamação com a coordenação local em relação a esta situa-
ção; entretanto, havia outros problemas a serem enfrentados, 
tais como, em todos os períodos de aula a coordenação local re-
cebia alunos de diferentes municípios, reclamando de que esta-
vam sendo descontados em seus salários por estarem estudan-
do; reclamações de que a secretaria de educação não liberava 
no início da etapa e por isso chegavam atrasados e perdiam dis-
ciplinas. Os que, por não serem concursados eram destratados 
exatamente nos meses que mais precisavam de recursos para 
pagar as despesas que tinham com a permanência no curso, ou 
pela mesma razão, não eram lotados no início do ano quando se 
processa a lotação dos professores no município; além daqueles 
que foram demitidos. Reclamações que iam somando-se umas 
as outras e que de acordo com as nossas proximidades com os 
secretários de educação, mesmo não sendo nossa atribuição, 
tentávamos sensibilizá-los para manterem os professores-alu-
nos em seus quadros, tendo em vista que a qualificação recebi-
da por eles também gerava ganhos ao município e a educação.

Nosso papel neste cenário, era conversar com os secretá-
rios, quando tínhamos oportunidade, tentar lembra-los do com-
promisso do município ao assinar o termo de adesão do Plano 
e dentro das nossas competências fazíamos algumas solicita-
ções, sendo algumas atendidas, outras não.

Ainda neste contexto de sensibilização, negociação e 
mesmo formação, realizamos um seminário que teve uma mesa 
redonda para discutir o papel de cada ente no Parfor, mas infeliz-
mente aqueles que mais precisavam ouvir e apresentar as suas 
opiniões, foram convidados, mas não compareceram. Por ou-
tro lado, tivemos dirigentes municipais que apoiaram os alunos, 
alugando residência a eles pelo período do curso, contribuindo 
com transporte para trazê-los ao polo e mantiveram a palavra 
em não destratá-los no final do ano, ou pelo menos cumpriram 
o inciso II do Art. 67 da LDB, que diz que os sistemas de ensino 
devem assegurar: “aperfeiçoamento profissional continuado, in-
clusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim” 
(BRASIL, 1996).

Os municípios origem dos alunos eram: Anajás, Breves, 
Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel e uma aluna de Sou-
re, sendo que houve município que neste quadriênio não tentou 
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nenhum contato conosco, nem para confirmar a presença de 
seus professores-alunos nos cursos, com exceção do município 
de Soure, os demais receberam convites para reuniões, partici-
pação nos eventos e até solicitações em nome dos alunos.

Os fatos aqui apresentados não se caracterizam como 
mazelas que impediram a realização dos trabalhos da gestão e 
da formação profissional dos professores, mas foram revelados 
para que se conheça os percalços que tivemos e que uma manei-
ra ou de outra interferem em melhores resultados da educação.

Principais dificuldades
 

Gestar um trabalho desta natureza como é o Parfor não 
é uma situação fácil para quem lida com um número elevado de 
pessoas, cada um com os seus objetivos a cumprir e estes, por 
vezes conflitantes. No polo Breves, tínhamos 9 (nove) cursos9, 
16 (dezesseis) turmas10 com aproximadamente 500 (quinhentos 
professores-alunos) e mais 120 (cento e vinte) professores-for-
madores por período, com isso algumas dificuldades apresen-
taram-se no desenvolvimento das atividades. Nesse período as 
que mais nos deixaram em situações difíceis foram: 

a) exigências de alguns professores-formadores por me-
lhores salas de aula e recursos que não tínhamos no polo, nem 
mesmo no Campus Universitário, o que nos causou desconfor-
tos, pois ficávamos, por vezes, a ouvir como se fossemos os 
responsáveis pela falta dos recursos ou pelas condições estru-
turais da escola municipal onde funcionavam nossas atividades 
e dessa forma em alguns momentos fomos tratados como irres-
ponsáveis por não apresentar as condições que esses professo-
res queriam. 

b) solicitação de alunos por documentos das suas facul-
dades. Trabalhar a distância, com a internet lenta, dificilmente 
teríamos como responder de imediato as demandas e alguns 
alunos não entendiam que Breves era o polo, mas que era em 
Belém que ficavam as Faculdades e as coordenações dos cur-
sos, com exceção da Faculdade de Educação do Campus de 
Breves, corresponsável pelo curso de Pedagogia. Por outro lado, 
nem todos os cursos respondiam as solicitações dos alunos e 
eram poucas as coordenações dos cursos que faziam visitas 
técnicas regulares nos períodos para orientá-los em relação a 

9 O polo iniciou com sete, mas depois chegaram os cursos de Inglês e 
Educação Física.
10 Somadas as dos municípios de Boa Vista, Portel e Ponta de Pedras
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essa questão. c) coordenadores de cursos que solicitavam infor-
mações sempre na urgência, não lembrando que o polo possuía 
pouquíssimas pessoas para atender aos 9 (nove) cursos e as 
16 turmas, sem contar que após o período de aulas, os alunos 
voltam aos seus municípios e a partir de suas lotações na sala 
de aula, muitos vão para o meio rural onde trabalham, portanto, 
o acesso a informação tornava-se ainda mais difícil. 

c) falta de recursos para atender alguns cursos ou disci-
plinas específicas. Em alguns momentos precisamos emprestar 
materiais de apoio ao professor, como foi no início do curso de 
Educação Física, os materiais solicitados aos municípios não 
chegaram e para não deixar os alunos sem eles, fizemos con-
tatos com uma escola estadual e a mesma nos cedeu por em-
préstimo os materiais necessários. Falta de laboratórios de in-
formática, ou melhor, de laboratórios com conexão de internet e 
programas de acordo com as necessidades dos cursos. e) falta 
de recursos financeiros para a coordenação local, não se tratava 
de grandes quantias, mas o necessário para garantir a compra 
ou pagamento de pequenos serviços e materiais que aparecem 
como demandas imediatas, pois como não havia, a bolsa recebi-
da como pagamento ao coordenador local, no período de aulas, 
quase sempre era usada para suprir essas necessidades.

São dificuldades que estarão sempre presentes no con-
texto de trabalhos desta natureza, no entanto, o papel do gestor 
é agir coletivamente para que elas não impeçam que o traba-
lho seja desenvolvido com êxito, neste contexto planejamento 
e avaliação são essenciais, ações que sempre estiveram pre-
sentes em nossa gestão, tanto com os professores-alunos (no 
início e no final dos períodos), quanto com os coordenadores de 
cursos e com a coordenação geral do Parfor/UFPA, por creditar-
mos que só um trabalho planificado pode alcançar bons resul-
tados. Responsabilizar outras pessoas, acomodar-se e esperar 
que tudo se resolva sem metas traçadas é um equívoco, para 
tanto, é preciso sair da zona de conforto traçar metas e buscar 
soluções até alcança-las.

Considerações finais
  

As considerações traçadas neste artigo tem como base a 
crítica para os limites destes escritos; entretanto, são experiên-
cias que nos ensinaram que os desafios fazem parte das nossas 
vidas e de nossas profissões, não há como afirmar que os tra-
balhos realizados no triênio 2010-2013 em nossa gestão, foram 
os mais acertados, uma vez que somos seres em construção e 
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aprendizes da profissão; porém, os resultados evidenciam que 
- a partir das ações realizadas articuladamente com a coorde-
nação geral do Parfor, com as coordenações dos cursos, as se-
cretarias de educação e a colaboração dos principais atores, os 
professores-alunos, foi possível a partir do primeiro semestre do 
ano de 2014 “colher os frutos” com um grande número de alunos 
defendendo seus trabalhos de conclusão de curso, recebendo a 
outorga de grau de suas licenciaturas, e de certa maneira, nos 
ensinando uma outra forma de fazer educação no ensino supe-
rior nesta universidade.

Particularmente para este arquipélago marajoara o Parfor 
trouxe uma histórica contribuição a essa população que sofre 
diante dos índices que apresentados pelos meios de comunica-
ção, alarmam a sociedade brasileira. São os municípios com os 
menores Índices de Desenvolvimento Humano – IDH, é onde se 
encontra o menor Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica – IDEB, mas nem por isso sua população sente-se menor, 
ao contrário, luta, reivindica, mas pela distância dos centros das 
decisões políticas do país, muitas vezes fica a margem, é silen-
ciada, e diante dessa conquista educacional, podemos dizer que 
a formação de professores é uma forma de valorizar esse povo, 
de trazer a eles a esperança que aos poucos lhes é tirada.

Os resultados deste processo de formação docente, pro-
vavelmente não demorarão muito a aparecer, pois como disse 
um aluno em uma de nossas reuniões, “eu não preciso esperar 
receber meu diploma para fazer a diferença, cada vez que ve-
nho estudar, saio com mais conhecimentos e levo para meus 
alunos”. Outros depoimentos importantes para se conhecer a 
grande contribuição deste plano estão nos escritos dos Tra-
balhos de Conclusão de Curso, quando os alunos agradecem 
desde o Ministério da Educação, até aqueles que lhes serviam 
a água no decorrer do período de suas formações, suas falas re-
velam a felicidade que foi participar deste trabalho de Formação 
de Professores e que agora sentem-se outra pessoa, valorizada, 
capaz de ajudar ainda mais o seu município.

Portanto, o compromisso firmado pelos que gestam o 
Parfor nesta região, está sendo cumprido, resta-nos continuar o 
desafio e auxiliar na formação de outros professores que ainda 
esperam esse momento. O que fizemos no decorrer de nossa 
gestão, não deixa de ser a materialidade do que disse Freire, 
(1996, p. 77) “Não sou apenas objeto da História mas seu su-
jeito igualmente. No mundo da História, da Cultura, da política, 
constato para não me adaptar mas para mudar”. E a mudança é 
possível, desde que haja responsabilidade e compromisso com 
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o que se tem e com o que se faz.
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O PROFESSOR DA REDE PÚBLICA E SUA 
CONTRIBUIÇÃO CULTURAL COMO ALUNO DE 

UM CURSO DO PARFOR

Ítalo Francisco Curcio1

Resumo
Os cursos de graduação, nas diferentes Instituições de Ensino 
Superior (IES) do país, são desenvolvidos com peculiaridades 
que variam de acordo com diversas características. A realida-
de político-social dos alunos, aspectos regionais, legado cultural 
e conhecimento de conteúdo sugerido como pré-requisito, são 
algumas dessas características que influirão no andamento de 
tais cursos, não obstante as propostas estabelecidas em seus 
projetos pedagógicos. Particularmente, para o caso dos cursos 
de licenciatura oferecidos no âmbito do Parfor – Plano Nacional 
de Formação de Professores da Educação Básica, acrescen-
tam-se fatores pouco evidenciados nos cursos habitualmente 
denominados regulares, que são frequentados por uma maioria 
de alunos ainda em seu tempo de adolescência, recém egressos 
do Ensino Médio. Os alunos do curso de Pedagogia, do Parfor, 
na Universidade Presbiteriana Mackenzie, diferentemente dos 
alunos de seu curso regular, apresentam particularidades de-
correntes de, pelo menos, três importantes causas; como idade 
adulta, responsabilidades sociais específicas e experiência de 
docência. Todavia, estas causas, quando avaliadas e analisa-
das, podem ser adequadas ao projeto pedagógico, de forma a 
enriquecer o desenvolvimento do curso, resultando em benefício 
dos próprios alunos, que passam a ser distinguidos positivamen-
te no universo dos professores das Redes Públicas de Ensino, 
que oferecem a Educação Básica à população em geral. 
Palavras-chave: Aluno. Legado cultural. Experiência docente.

1 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Licenciado e bacharel em 
Física, Licenciado em Matemática, Química e Pedagogia, Mestre em 
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Doutor em Educação. Coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania da 
Universidade e Coordenador Geral do Parfor. curcio@ mackenzie.br.
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Introdução

 Os Sistemas de Ensinos propostos no Brasil são orga-
nizados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, de 
acordo com o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, LDBEN 9394/96, segundo seu artigo 8o. Po-
rém, os professores, que atuam como docentes na Educação 
Básica nem sempre atendem ao disposto nos artigos 61 e 62, 
da mesma LDBEN, que descreve as qualificações mínimas exi-
gidas para o exercício do magistério nos diferentes níveis esco-
lares (BRASIL, 1996).
Esta ocorrência deve-se ao fato de não se ter no país número de 
professores suficiente para atender a demanda, sobretudo em 
casos de alguns componentes curriculares tradicionais. Estudos 
mais recentes ainda apontam tal déficit na oferta de professores 
para a Educação Básica, mas, em meados da primeira década 
do século XXI os indicadores mostravam situação pior, como 
pode ser verificado na tabela 1.

Tabela 1 – Percentual de docentes com formação específica, por 
disciplina - BRASIL – 2005

Disciplina Docentes com Formação Espe-
cífica

Língua Portuguesa 56%
Matemática 27%
Biologia 57%
Física 9%
Química 13%
Língua Estrangeira 29%
Educação Física 50%
Educação Artística 20%
História 31%
Geografia 26%

Fonte: MEC/INEP

Há de se destacar, contudo, que o problema não é extem-
porâneo e tampouco recente, haja vista os indicadores regis-
trados na literatura específica em outras épocas da história da 
Educação Brasileira.
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Verifica-se em Saviani (2014) que, mesmo com algumas 
leis, referentes à Educação, promulgadas principalmente a partir 
da proclamação da República, em 1889, o Brasil, até o início da 
década de 1960, nunca teve uma legislação que estabelecesse 
diretrizes para a Educação Nacional. Portanto, uma legislação 
específica para a Educação no país é relativamente recente, 
pois somente em 1961 foi promulgada uma Lei de Diretrizes e 
Bases para a Educação Nacional, a 4024, de 20 de dezembro 
de 1961, que passou a vigorar em 1962. Além disto, o primeiro 
Plano Nacional de Educação – PNE, elaborado em 1962, pelo 
então Conselho Federal de Educação, para atender ao dispos-
to na Constituição Federal de 1946 e na LDBEN 4024/61, teve 
pouca duração, em face do golpe militar ocorrido no início de 
1964, que ignorou as metas estabelecidas neste PNE.

Passado o tempo do governo ditatorial militar, com a pro-
mulgação da nova Constituição Federal, (BRASIL, 1988), os ru-
mos de diversas políticas públicas foram revistos e a partir de 
então, iniciaram-se estudos sobre demandas específicas, em 
especial as concernentes à Educação. Assim, elaborou-se e 
promulgou-se a LDBEN 9394, de 20 de dezembro de 1996.

Com a nova lei de diretrizes e bases da Educação Nacio-
nal, o Sistema Nacional de Educação sofreu significativas altera-
ções, a partir das quais tornaram-se necessárias iniciativas que 
deveriam culminar com o desenvolvimento de políticas públi-
cas para suprir demandas importantes, para um melhoramento 
substancial, em face da situação existente.

Sob esta realidade, retomou-se a ideia do estabelecimento 
de um Plano Nacional de Educação, com metas bem definidas, 
porém, desta feita, como uma Política de Estado e não de Gover-
no. Com isto, o mesmo teria força de lei, que deveria ser respeitada 
como tal. Deste modo, aprovou-se o plano decenal 2001 – 2010.

Após o lançamento deste plano decenal, o Plano Nacional 
de Educação 2001 – 2010, desenvolveram-se políticas públicas 
que objetivaram o atingimento de suas metas e uma delas foi 
a apresentação de um Programa em nível nacional, para a for-
mação de professores da Educação Básica, com o objetivo de 
melhorar substancialmente os índices apontados na Tabela 1.

Assim, instituiu-se por meio do Decreto n°  6755, de 29 de 
janeiro de 2009, a:

Política Nacional de Formação de Profis-
sionais do Magistério da Educação Básica, 
com a finalidade de organizar, em regime 
de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, a forma-
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ção inicial e continuada dos profissionais 
do magistério para as redes públicas da 
educação básica (BRASIL, 2009).

E, para atender ao disposto no inciso II, do artigo 11 desta 
lei, o Ministério da Educação criou um programa emergencial, 
denominado Parfor – Plano Nacional de Formação de Professo-
res da Educação Básica, cujo objetivo específico é o de fomen-
tar a oferta de turmas especiais em Universidades Públicas e 
Comunitárias do país, para a formação de professores da Edu-
cação Básica, em nível de Licenciatura, Segunda Licenciatura e 
Formação Pedagógica

Particularmente, no Estado de São Paulo, as primeiras 
ofertas de vagas nos cursos de licenciaturas das Instituições de 
ensino superior (IES) públicas e comunitárias ocorreram no se-
gundo semestre de 2010, com início das aulas previsto para o 
primeiro semestre de 2011. Deste modo, os primeiros professo-
res, egressos desses cursos, iniciaram sua atuação como licen-
ciados, a partir do ano de 2014.

Todavia, os dados publicados pela CAPES, Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministé-
rio da Educação, mostram que, mesmo com a promoção feita 
por diferentes formas de comunicação, tanto pela sua página 
na Internet, quanto por meios criados por algumas secretarias 
municipais de educação e pelas IES envolvidas no programa, 
o Estado de São Paulo é uma das unidades da Federação que 
menos formou professores, em cursos de licenciatura oferecidos 
no âmbito do Parfor, entre 2013 e 2015.

Esta realidade pode ser vista ao compararem-se as infor-
mações mostradas na Figura 1 e Figura 2, seguintes.

Figura 1 – Total de vagas oferecidas em cursos de licenciatura no 
âmbito do Parfor no  estado de São Paulo.

                       

Fonte:  MEC/INEP
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Figura 2 – Alunos regularmente matriculados em cursos de 
licenciatura, no Brasil, no  âmbito do Parfor – 2014

 Fonte: MEC/Capes

No primeiro ano de participação das IESs do Estado de 
São PNo primeiro ano de participação das IESs do Estado de 
São Paulo, no Parfor, compreendendo segundo semestre de 
2010 e primeiro semestre de 2011, foram oferecidas aproxima-
damente 8000 vagas. No entanto, em 2015, foram oferecidas 
pouco mais de 2000 vagas.

Observando-se a Figura 2, verifica-se que na região Su-
deste do país, como um todo, formaram-se em 2014, menos de 
1500 professores.

Não obstante, os dados auferidos mediante pesquisa ex-
ploratória explicativa, realizada com alunos do curso de Licen-
ciatura em Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
– UPM2, das turmas de 2011, 2012 e 2013, demonstram notório 
progresso em sua cultura geral, bem como no conhecimento e 
utilização de métodos e estratégias, de natureza pedagógicas. 
Tal progresso resultou, além da melhora na autoestima do pro-
fessor, agora licenciado em Pedagogia, num melhor desempe-
nho e produtividade em sua escola, onde atua como docente da 
Educação Básica.

2 UPM – Universidade Presbiteriana Mackenzie: Instituição de Ensino 
Superior, comunitária e confessional, sediada na cidade de São Paulo – 
SP, com campi na Capital, bairro de Higienópolis; Alphaville e Campinas. 
Os cursos no âmbito do Parfor são oferecidos no campus da Capital.
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Outros resultados apontados pela pesquisa dizem respei-
to à conduta e ao aproveitamento dos egressos destes cursos, 
com significativa diferença entre estes e os alunos dos chama-
dos cursos regulares oferecidos nas IES que participam do Par-
for.

A diferença verificada não pode ser qualificada como po-
sitiva e tampouco negativa, mas deve ser acolhida sob visão es-
pecial, uma vez que características importantes, inerentes a este 
grupo, intervieram no processo de formação, que resultaram em 
peculiaridades. Dentre tais características, as mais relevantes 
foram idade dos alunos, responsabilidades sociais específicas e 
experiência como docente.

Segundo Bru (2009), a definição metodológica, por parte 
de um professor ou de um organizador de um curso, normalmen-
te não é simples, mas, nem por isso a escolha recairá necessa-
riamente num modelo dúbio ou ineficaz. A experiência docente 
e a cultura diversificada podem contribuir muito nesta escolha.

Outro fator relevante apontado por Bru (2009) é a aborda-
gem etnológica, pois, segundo o autor, tais abordagens “podem 
se debruçar sobre diversas formas de educação, no interior de 
uma sociedade pluralista”, como é a sociedade brasileira.

Estas afirmações foram verificadas no desenvolvimento 
do curso, tanto no comportamento dos alunos, que já exercem a 
função docente nas redes públicas de ensino, municipais ou es-
tadual, como na conduta do professor do curso, que por diversas 
vezes teve de se conduzir diferentemente, em comparação à 
sua atuação com os alunos dos denominados cursos regulares.

Os alunos que compuseram o universo da pesquisa, deno-
minados neste trabalho de professores-alunos, possuem diversi-
dade étnica, cultural, social e de idade, que implicou, sobretudo, 
no próprio comportamento em sala de aula e no atendimento às 
solicitações de trabalhos extraclasse. Tal diversidade, por sua 
vez, proporcionou uma riqueza de aprendizado recíproco, entre 
esse professor-aluno e os professores do curso. 

A contribuição do aluno em sala de aula

O Processo Ensino-Aprendizagem, independentemente 
desta ou outra denominação, é algo que acompanha a humani-
dade desde os primeiros instantes de sua existência.

Culturas milenares apoiaram-se neste processo para po-
der deixar seus legados históricos, que compreendiam principal-
mente seus valores éticos e morais, além da arte e dos diferen-
tes ofícios. Com isto, puderam prosseguir durante séculos, como 
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a egípcia, e outras, que prevalecem até os dias atuais, como, 
por exemplo, a cultura judaico-cristã, a islâmica, a chinesa e, 
mesmo indiretamente, a cultura grega, agregada à latina.

Enfim, é fato notório, registrado por diversos pesquisado-
res da história da educação, que o processo ensino-aprendiza-
gem é inerente ao ser humano.

Larroyo (1982) reforça a importância da Educação a par-
tir da etimologia, seja do latim, Educare, como do Grego, Pai-
dagogein, para mostrar a importância da cultura no processo 
ensino-aprendizagem. Ele destaca que, desde os primórdios da 
humanidade, a educação das pessoas desenvolveu-se a partir 
da ordenação da própria história de suas respectivas culturas, 
com hábitos e costumes.

No entanto, a partir da organização das escolas com uma 
ênfase conteudista pré-determinada, como ocorreu na Idade 
Média, com o surgimento das Universidades, o legado cultural, 
embora não ignorado, passou a figurar paralelamente à forma-
ção intelectual das pessoas e não transversalmente, como se 
sugere atualmente.

Sob o pretexto do “homem livre”, passou a existir certo 
distanciamento entre o grupo de pessoas intelectualizadas, da-
quele composto por “pessoas comuns” ou serviçais. Com isto, 
as práticas cotidianas pouco participavam dos conteúdos desen-
volvidos nas recém-criadas universidades, a partir do século XII.

Este modelo conteudista, com poucas variações, prevale-
ce até os dias atuais, apesar de diversos educadores, especial-
mente a partir de meados do século XX, iniciarem uma pregação 
massiva acerca da importância da transversalidade de conteú-
dos, com base em valores culturais do grupo social que está 
sendo educado.

Um desses autores, estudados nas décadas de 1960 e 
70, Roger (1978), alertava para o fato da necessidade da “Liber-
dade para Aprender”. A tese por ele defendida, para se atingir a 
formação de um sujeito, adequada à sua contemporaneidade, é 
a da liberdade de escolha, por parte do aluno, no que compete 
aos conteúdos e à sua forma de apresentação.

Embora tal proposta possa parecer utópica e quase im-
possível de ser cumprida integralmente, deve-se pelo menos 
valorizar nesse contexto o preceito de Freire (1997), de se ver a 
Educação como prática da liberdade.

No entanto, ainda hoje enfrentam-se resistências para se 
apresentar a Educação com esta visão. Mesmo pensando-se 
que as afirmações de Freire (1997) datam da década de 1960, 
quase cinquenta anos depois, não é difícil perceber, tanto nos 
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professores egressos dos recentes cursos de licenciatura, como 
nos próprios professores formadores, a dificuldade de se desli-
gar da ênfase conteudista sem diálogo. 

Certamente, os Planos de Ensino devem contemplar, a 
partir de suas ementas, um conteúdo programático norteador 
das ações em sala de aula, que proporcione o atingimento de 
seus objetivos.  Todavia, o desenvolvimento destes conteúdos 
programáticos deve-se dar como compartilhamento de conhe-
cimento, o que torna possível avaliar inclusive a evolução com-
portamental e atitudinal dos alunos, de forma mais rica. Com 
isto pode-se privilegiar a avaliação qualitativa, em comparação à 
avaliação quantitativa, pois esta remete invariavelmente à com-
partimentação do ensino, que é o menos desejado.

Reiterando algumas das críticas de Freire (1997) - “O 
Educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados” 
e “O Educador é o que opta e prescreve sua opção; os edu-
candos, os que seguem a prescrição” - verifica-se que não obs-
tante diversos projetos pedagógicos contemporâneos sugiram 
modelos de cursos com aulas que se distanciam deste modelo 
criticado, o que se vê na prática é quase que a repetição do que 
teoricamente se condena: a pouca existência de aulas dialoga-
das, sobretudo quando se trata das Ciências Naturais.

Muito se tem falado a respeito do comportamento dos 
professores da Educação Básica e de seu despreparo quanto 
à condução de suas aulas, no entanto, práticas que devem ser 
enaltecidas e promovidas durante a formação destes professo-
res, nos cursos de licenciaturas, são por vezes ignoradas pelo 
próprio professor formador.

Uma prática primordial a ser sugerida ao professor forma-
dor pode ser o que Alves (1994) chama de “Ensinar a Alegria”, 
numa crônica na qual ele, metaforicamente, compara o sofri-
mento de ser professor com o sofrimento das dores de parto. 
Após o sucesso com a aprendizagem do aluno, ou do nascimen-
to da criança, continua-se sabendo que houve a dor, mas, seu 
sentimento praticamente se esquece. Cada aluno é um aluno, 
cada filho é um filho, e a alegria deste sucesso, exorta o profes-
sor a prosseguir sua caminhada.

A participação do aluno em discussões temáticas, prefe-
rencialmente contextualizadas, proporciona aos protagonistas 
do processo ensino-aprendizagem, professor e aluno, uma troca 
de saberes, que reverte em benefício cultural para ambos.

Day (2006) reforça este pensamento dizendo que o ofício 
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de ensinar é regido por valores, e o ensinante3 deve preocupar-se 
com a troca de conhecimento, orientando-se diretamente pela 
busca do aperfeiçoamento de seus alunos, o que levará, em úl-
tima instância, ao aperfeiçoamento da sociedade como um todo.

Deste modo, considerando-se especialmente o professor 
formador, numa reflexão teleológica, a Educação não é um fim 
em si mesma, mas, o fim é a formação da própria sociedade, 
pois o Professor Formador forma também formadores: formado-
res de cidadãos, em sua plenitude.

Particularmente, no contexto do presente trabalho, os 
resultados da pesquisa mostraram diferenças do aluno do cur-
so oferecido no âmbito do Parfor e o aluno do curso chamado 
regular. Diferenças estas que, mesmo reiterando-se a afirma-
ção feita anteriormente, de que as mesmas não significam dife-
rença de qualidade na formação do Pedagogo, características 
específicas destes professores-alunos fizeram com que o cur-
so fosse conduzido de forma especial, diferenciada. Com isto, 
os egressos destas turmas, ao “retornarem” para suas salas de 
aula, como professores da Educação Básica, agora graduados 
em Pedagogia, segundo os mesmos, passaram, a partir de en-
tão, a desempenhar seu ofício, conforme o pensamento de Day 
(2006), citado antes.  

O professor-aluno e seu comportamento

Ao se pensar na elaboração de um projeto pedagógico 
de um curso de Licenciatura, deve-se ressaltar que seu objetivo 
central é o da formação de professores, que deverão atuar nos 
diferentes níveis da Educação Básica, de acordo com as pró-
prias características do curso.

Particularmente, no caso da formação de professores, 
que atuarão na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fun-
damental, fala-se especificamente no curso de Licenciatura em 
Pedagogia, objeto de estudo na pesquisa aqui descrita.

Sabe-se que, em tese, a formação de crianças e adoles-
centes deve ser uma ação de cumplicidade entre Família e Es-

3 Ensinante: Neologismo na Língua Portuguesa, adveio da sugestão 
de Alícia Fernandez, psicopedagoga argentina, nascida em 1945, na 
cidade de Buenos Aires e falecida na mesma cidade, em 2015. Para 
ela, no processo Ensino-Aprendizagem, ensinante significaria muito 
mais que professor, segundo sua concepção tradicional. Destaca-se 
que, apesar de se caracterizar como neologismo na Língua Portuguesa 
e mesmo na Espanhola, tal vocábulo existe no italiano (insegnante) e 
no Francês (enseignant), por exemplo.
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cola, particularmente, com o professor. 
Polity (2001) reitera com ênfase que a participação da Fa-

mília na formação da criança é indispensável e que eventuais 
dificuldades de aprendizagem podem ser superadas, quando se 
atua conjuntamente.

Destaca-se, inclusive, que o envolvimento da Família no 
processo de Educação da criança está fundamentado por diver-
sos teóricos respeitados, como Jean William Fritz Piaget (1896 
– 1980) e Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934), dentre ou-
tros, além da própria ênfase, constante na Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, em seu artigo 205: “A educação, 
direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao ple-
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Vygotsky (2008) mostra que o ser humano é educado a 
partir da linguagem, com a linguagem, e isto só é possível se 
ocorrer a interação social, que, a partir da Família, tomará co-
nhecimento da cultura, da qual é parte integrante.

No entanto, em face da realidade vivenciada em algumas 
comunidades, esta cumplicidade inexiste, ficando praticamente 
toda a responsabilidade da formação destas crianças e adoles-
centes, por conta da Escola.

Tendo em vista a realidade apontada anteriormente, 
quanto à falta de professores qualificados, para atuarem segun-
do as especificidades demandadas, a formação da criança e do 
adolescente acaba por ser conduzida por profissionais impro-
visados, que depois de algum tempo, acabam por adquirir cer-
to traquejo, advindo da praticidade empírica, mas sempre com 
imperfeições, que podem resultar em graves consequências, 
no futuro. Erros conceituais na Alfabetização e Letramento, por 
exemplo, bem como em Aritmética, no processo formativo da 
criança, levam invariavelmente a sequelas irreversíveis ou de 
difícil correção no futuro.

Diante destas ocorrências, a formação de formadores re-
quer uma reflexão ainda maior que a simples troca de conhecimen-
to entre o professor de um curso de Licenciatura e seus alunos.

Por isso, o processo de viabilização do Projeto Pedagógi-
co de um curso de Licenciatura deve contemplar uma criteriosa 
avaliação diagnóstica dos ingressantes, para que se consigam 
prever e evitar, na medida do possível, problemas que poderão 
resultar na formação de um professor com deficiências altamen-
te comprometedoras, em seu futuro profissional, como docente 
na Educação Básica.
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Assim, apesar da Universidade Presbiteriana Mackenzie 
oferecer o curso de Licenciatura em Pedagogia, no âmbito do 
Parfor, com o mesmo Projeto Pedagógico do denominado curso 
regular, seu processo de viabilização deu-se com peculiaridades 
específicas, que contemplaram e respeitaram as diferenças do 
professor-aluno, que se matriculou no “curso do Parfor”, e do 
aluno do “curso regular”.

A avaliação diagnóstica feita no início do curso propor-
cionou informações que permitiram um direcionamento quase 
“customizado”; não no que diz respeito às preferências do aluno, 
mas das próprias necessidades, mediante suas características 
individuais.

Tal conduta, implicou no desenvolvimento de um curso, 
com detalhes interessantes, que permitiu a formação de peda-
gogos diferenciados, e que teve como resultado um professor 
especial e distinguido, na escola onde ensina.

Uma das diferenças citadas anteriormente, no caso as di-
ferentes idades destes professores-alunos, em comparação com 
as dos alunos dos cursos regulares, podem ser vistas na Figura 3.

Percebe-se, portanto, neste caso que, diferentemente do 
que ocorre nos cursos regulares de Licenciatura em Pedagogia 
da UPM, nos cursos oferecidos no âmbito do Parfor, praticamen-
te, 2/3 dos alunos estão com idade entre 30 e 45 anos e 21,52%, 
portanto, aproximadamente 1/5 destes, embora mais jovens, es-
tão todos acima da faixa da adolescência, ou seja, entre 25 e 30 
anos.

Figura 3 – Percentual de alunos do curso de Pedagogia, 
nas diferentes faixas etárias 

Fonte: Do autor
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Este diferencial, aliado aos outros citados anteriormente, 
dentre os quais, as responsabilidades sociais específicas dos 
professores-alunos e suas experiências como docentes, fez 
com que algumas práticas e estratégias didático-pedagógicas, 
tidas como corriqueiras nos cursos regulares, tivessem de ser 
revistas e adequadas à realidade destas classes. A forma de se 
apresentar certos conteúdos e mesmo o processo de avaliação 
foram ajustados, sem, contudo, descaracterizar-se o curso apre-
sentado no Projeto Pedagógico.  

Segundo Libâneo (1999), a democratização da Escola 
Pública deve levar em consideração a inclusão de temas que já 
foram considerados tabus, como Direitos Humanos, por exem-
plo, e também a prática da abordagem crítica desses temas.

Os professores-alunos, que compõem o corpo discente 
nos cursos do Parfor, diferentemente da grande maioria dos alu-
nos dos cursos regulares de Licenciaturas, chegam com esta 
concepção de aula, a aula crítica. Com isto o desenvolvimento 
do curso deve pautar-se por esta realidade, especialmente no 
curso de Licenciatura em Pedagogia, onde os temas abordados 
favorecem ainda mais a crítica, quando comparados com temas 
das Ciências Naturais, por exemplo.

Como mencionado anteriormente, porém, tal peculiarida-
de acaba por enriquecer o curso pois, apesar destes professo-
res-alunos nem sempre serem graduados, suas experiências de 
vida, tanto no âmbito social, quanto no profissional, levam a um 
direcionamento do curso, com aspectos semelhantes aos de um 
curso de pós-graduação.

Por isso, as estratégias didáticas utilizadas pelos profes-
sores do curso devem ser revistas para cada turma, baseadas 
sempre pelos resultados obtidos com a avaliação diagnóstica 
aplicada no início.

Conclusões

Formar professores está no conjunto da obra dos cha-
mados Cursos de Licenciaturas oferecidos por inúmeras Insti-
tuições de Ensino Superior do Brasil, todavia, somente esta ca-
racterística reduz muito o valor e a importância que estes cursos 
representam no Sistema Educacional do país. A formação des-
tes professores, que têm a incumbência de educar a população, 
desde a infância até a idade adulta, deve ser feita de maneira cri-
teriosa, tendo-se sempre como mote a formação de um cidadão.

A história da Educação no Brasil possui passagens inte-
ressantes que corroboraram na elaboração de modelos apre-
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sentados, e alguns até implementados, com o objetivo de pro-
porcionar a parcelas da população nacional alguma formação, 
ou de forma mais genérica sua educação. No entanto, são es-
cassos os registros que descrevem preocupações com a forma-
ção do docente, utilizado neste modelo.

Durante os dois primeiros séculos, após a chegada dos 
primeiros portugueses no Brasil, nos poucos redutos onde se 
verificou alguma forma de ensino, privilegiou-se o processo ca-
tequético na educação de seus “alunos”, diferentemente de prá-
ticas que já ocorriam na Europa, em nível de formação integral. 
Além disto, esta educação era oferecida por pessoas, geralmen-
te, sem preparo específico, em termos pedagógicos.

Preocupações destacadas por Comenius (2001)4 no sé-
culo XVII, reiteradas em diversas escolas europeias da época, 
e influências do pensamento Iluminista, foram motivadoras e 
resultaram em processos de formação de pessoas, com o obje-
tivo da docência. Portanto, a formação de pessoas para serem 
professores.

No Brasil, porém, ações como estas não existiam. Algu-
mas iniciativas mais concretas deram-se a partir das chamadas 
“reformas pombalinas”5, ocorridas no século XVIII, e outras, 
após a chegada da família real portuguesa ao país, ocorrida em 
1808. Entretanto, em termos de legislação específica, para a 
Educação, pouco se registrou. As ações eram regionalizadas e 
sem qualquer modelo uniformizante.

Como citado anteriormente, legislação mais densa, tendo 
como fulcro e também como objetivo a Educação, ocorreu so-
mente a partir da Constituição nacional de 1946, que culminou 
com a primeira LDBEN em 1961, a 4024/61.

Passado o Estado de Exceção, estabelecido com o golpe 
militar de 1964, e a promulgação da LDBEN 9394/96, iniciou-se 
um processo de atualização do Sistema Educacional brasileiro, 
tendo em vista a grande defasagem existente, em comparação 
com outras nações, tidas como referência, nas quais o nível de 

4 Comenius: Iohannis Amos Comenius, nascido em Nivnice, cidade 
localizada no então Reino da Boêmia, atual República Checa, em 1592, 
faleceu em 1670, na cidade de Amsterdam, nos Países Baixos, Holanda. 
Considerado simbolicamente como o “Pai da Pedagogia Moderna”, 
deixou em seu legado literário a obra intitulada Didática Magna, escrita 
entre 1621 e 1657.
5 Reformas pombalinas: Alusivas ao Marques de Pombal – Sebastião 
José de Carvalho e Melo (1699 –1782) – Secretário de Estado do Reino 
de Portugal, que promoveu uma série de reformas administrativas no 
Brasil.
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formação da população estava muito à frente do verificado no 
país.

As primeiras iniciativas a esse respeito, após a promulga-
ção da nova LDBEN, proporcionaram a elaboração dos planos 
decenais, denominados Planos Nacionais de Educação, que 
surgiram como Políticas de Estados. Isto fez com que suas me-
tas fossem efetivamente perseguidas e, a despeito de alguns 
percalços, relativamente atingidas.

No contexto da perseguição de uma melhor Educação, 
verificou-se que um dos maiores entraves era a qualificação do 
professor da Educação Básica e, particularmente, de sua forma-
ção. Assim, surgiu o Parfor, como um plano emergencial, para 
ajudar a suprir a demanda verificada no corpo docente das Es-
colas Públicas do país.

O presente trabalho tratou de características específicas, 
verificadas na pesquisa elaborada com o corpo discente do cur-
so de Licenciatura em Pedagogia, oferecido no âmbito do Par-
for, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campus Higienó-
polis, em São Paulo, Capital.

Verificou-se que a faixa etária dos alunos, significati-
vamente acima da existente no chamado curso regular de Li-
cenciatura em Pedagogia da mesma universidade, aliada à 
experiência docente que estes alunos já possuem e às suas 
responsabilidades sociais, oferecem condições para o desen-
volvimento das aulas, de forma diferenciada, em comparação ao 
habitual, verificado neste curso regular.

A participação destes professores-alunos, como denomi-
nou-se anteriormente, em aulas dialogadas, dinâmicas de grupo 
e outras atividades coletivas, em face da troca de conhecimento, 
enriquece a todos: corpo discente e corpo docente do curso.
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OFÍCIO DE PROFESSOR: TÍTULOS E RÓTULOS 
OU A DESAFIADORA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE1

 
Terezinha Azerêdo Rios2

Resumo
Este trabalho tem o objetivo de propor uma reflexão crítica sobre 
o papel do professor na sociedade contemporânea. Situando-se 
no espaço da filosofia, que se caracteriza como um esforço de 
busca de compreensão da realidade, procura voltar-se para o 
processo educativo e os desafios que se apresentam aos do-
centes para realizar um trabalho de boa qualidade. A educação 
se caracteriza como um processo de construção da humanida-
de. É por meio desse processo que se constrói e se socializa 
a cultura, resultado do trabalho, intervenção dos seres huma-
nos na natureza, criação e recriação de valores. Vivendo juntos, 
os indivíduos estabelecem padrões de comportamento, que se 
revelam no desempenho dos diversos papéis sociais. Que exi-
gências se colocam para o desempenho do papel de professor? 
Como se constrói sua identidade? Como se configura o seu ofí-
cio? Para responder essas questões, é necessário considerar as 
características da sociedade em que se insere esse profissional, 
cuja formação é sempre continuada, cuja competência se cons-
titui de diversas dimensões e é construída num esforço coletivo, 
no qual deve estar presente a perspectiva utópica.
Palavras-chave: Docência. Identidade. Competência. Utopia.

Somos o que fazemos para transformar o 
que somos. A identidade não é uma peça 
de museu, quietinha na vitrine, mas a sem-
pre assombrosa síntese das contradições 
nossas de cada dia.

Eduardo Galeano

1 Trabalho publicado em ALMEIDA, Ana Maria B.; LIMA, Maria Socorro 
L.; SILVA, Silvina P. (Org.). Dialogando com a escola. Fortaleza: Edições 
Demócrito Rocha, 2002. p. 110-121.
2 Doutora em Educação. Pesquisadora do GEPEFE – Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Formação de Educadores – Faculdade de 
Educação/USP. Tel-fax: (011) 3021-4402. te.rios@terra.com. br.
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Introdução

O espaço em que me situo para trazer minha contribui-
ção é o de minha formação e de minha prática - de professora, 
professora de filosofia, de filosofia da educação. É “à moda da 
filosofia da educação” que tenho procurado desenvolver meu 
trabalho. É à reflexão filosófica, portanto, que recorro para abor-
dar, ainda que brevemente, nos limites deste artigo, a questão 
da identidade do professor, o ethos que a configura, a complexi-
dade de que se reveste. 

A filosofia se caracteriza como uma busca amorosa de 
um saber inteiro. Ver com clareza abrangência e profundidade a 
realidade, assumindo diante dela uma atitude crítica, é a tarefa 
constante do filósofo, que, além do mais, orienta-se num esforço 
de compreensão, isto é, de desvelamento da significação, do 
sentido, do valor dos objetos sobre os quais se volta. A com-
preensão é uma atividade interminável, por meio da qual, em 
constante mudança e variação, aprendemos a lidar com nossa 
realidade, conciliamo-nos com ela, isto é, tentamos nos sentir 
em casa no mundo (ARENDT,1993, p. 39)

Enquanto busca amorosa do saber, o gesto filosófico abri-
ga uma articulação entre uma dimensão epistemológica e uma 
dimensão afetiva da relação dos homens com o mundo e com 
os outros, uma ideia de prender-com, de apropriar-se junto, re-
veladora de um “coração compreensivo, e não a mera reflexão 
ou o mero sentimento”, como aponta Arendt (1993, p. 52). Guar-
da, ainda, como busca, um sentido de movimento, de caminhar 
constante. E se o saber pretendido é um saber inteiro, faz-se 
necessária uma atitude de admiração diante do conhecido, de 
surpresa diante do habitual, a fim de conhecer mais e melhor.

O que se costuma solicitar à Filosofia é que 
ilumine o sentido teórico e prático daquilo 
que pensamos e fazemos, que nos leve a 
compreender a origem das ideias e valo-
res que respeitamos ou odiamos, que nos 
esclareça quanto à origem da obediência a 
certas imposições e quanto ao desejo de 
transgredi-las; enfim, que nos diga algu-
ma coisa acerca de nós mesmos, que nos 
ajude a compreender como,  por que, para 
quem, por quem, contra quem ou contra o 
que  as idéias e os valores foram elabo-
rados e o que fazer deles (CHAUÍ, 1981).

A filosofia é sempre filosofia de, volta (re-flexão) sobre os 
problemas que nos desafiam. Como filosofia da educação ela 
buscará, ao lado de outras perspectivas de conhecimento, com-
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preender o fenômeno educacional em todas as suas dimensões, 
procurará olhar criticamente a tarefa do educador, da escola en-
quanto instância educativa e do sujeito que, no interior da esco-
la, tem um ofício muito especial: o de professor. 

“Você está aqui”

Quando pergunto pelo “ser de um ser”, estou indagando 
sobre a sua identidade. A questão sobre o que é...? me remete a 
uma busca das características que identificam o objeto de minha 
indagação, que o definem. Ora, identificar algo ou alguém, apon-
tar o que ele é, é sempre mencioná-lo numa situação, isto é, exis-
tindo em determinadas coordenadas de tempo e espaço. Em se 
tratando de seres humanos, de homens e mulheres, verificasse 
que não podemos falar de identidade sem fazer referência aos 
conceitos de sociedade, cultura, história, conceitos-chaves para 
nossa compreensão, profundamente articulados uns aos outros.

A cultura pode ser definida, em primeira instância, como 
mundo transformado pelos homens, a partir de suas necessi-
dades e desejos. “Colados” às necessidades, os desejos mani-
festam-se como fonte do humano, propulsores da passagem do 
estabelecido para o inventado (RIOS, 1993, p. 32). O conceito 
de desejo indicará a presença da liberdade associada à neces-
sidade - da cultura como “ultrapassagem” do determinismo da 
natureza, como “aventura estranhíssima do homem não se con-
formar com o mundo que está aí e querer criar um mundo dife-
rente”(DI GIORGI, 1990 apud VIEIRA, 2004, p. 18).

A cultura é resultado do trabalho, intervenção consciente, 
livre e intencional no mundo, na realidade, elemento distintivo 
do homem de outros animais. Intervenção coletiva, que se faz 
na relação com outros homens. É nessa medida que Savater 
(1996, p. 26) afirma que nós, os seres humanos, “somos animais 
sociais, mas não somos sociais no mesmo sentido que o res-
to dos animais”. A sociedade humana, porque organizada com 
base no trabalho humano, na cultura, “ultrapassa” a natureza, 
rompe com o determinismo, movimenta-se, transforma-se, tem 
uma dimensão histórica.

Cada sociedade possui seu ethos, ou se compõe de um 
conjunto de ethos, jeitos de ser, que conferem um caráter espe-
cífico àquela organização social, àquela polis. 

O indivíduo trabalha e consome, aprende e cria, reivin-
dica e consente, participa e recebe: a universalidade do ethos 
se desdobra e particulariza em ethos econômico, ethos político, 
ethos social propriamente dito. (VAZ, 1982, p. 22).
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Os papéis sociais têm seu fundamento no ethos de uma 
sociedade. Eles se definem levando em conta os valores, os 
princípios norteadores das ações. É por isso que variam de so-
ciedade para sociedade e de época para época, em uma mesma 
sociedade.

As instituições incorporam-se à experiência do indiví-
duo por meio dos papéis. Estes são um ingrediente essencial 
do mundo objetivamente acessível de qualquer sociedade. Ao 
desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social 
(BERGER; LUCKMANN, 1973, p. 103). 

A identidade, abrigada nos papéis, conjuga, então, para 
apontar o que o sujeito é, suas características singulares à cir-
cunstância em que ele se encontra, a situação em que ele está. 
A identidade nos aparece, assim, como algo construído nos limi-
tes da existência social dos sujeitos. “Você está aqui” nos indica 
que somos o que somos porque estamos aqui. Não podemos 
deixar de ressaltar que esse  aqui se configura como tal porque 
estamos nele, e o construímos de maneira peculiar. Somos por-
que estamos, ganhamos nossa identidade enquanto a construí-
mos. E a construímos na relação com os outros.

Cada sujeito ganha sua identidade no reconhecimento. 
Na consideração de si mesmo e da alteridade. Somos “nós mes-
mos” exatamente por nos diferenciarmos e sermos reconheci-
dos pelos “outros”, “outros nós”, assim identificados na relação. 
A existência do outro - alter - é o que me constitui como “eu”. Na 
medida em que deixo de considerá-lo como outro - o que en-
tra na constituição de minha identidade -, passo a tratá-lo como 
alienus, o alheio, aquele com quem não tenho a ver. Instalas-
se, então, a alienação, a desconsideração do alter, do diferente, 
com quem se estabelece o diálogo, a convivência, a construção 
partilhada de cada um e de todos, no mundo (RIOS, 1995).

A identidade tem, assim, um caráter de complementarida-
de, não só nos papéis classicamente complementares - pai/filho, 
esposo/esposa - mas no que é nuclear - eu/outro.

São os outros que nos dizem quem somos. “[...] Sejam 
quais forem as vicissitudes que enfrentamos, a primeira identi-
dade social da pessoa lhe é conferida pelos demais. Aprende-
mos a ser quem nos dizem que somos (LAING, 1986, p. 90).

Nossa apreensão do outro se dá por meio de “esquemas 
tipificadores”, no dizer de Berger e Luckmann (1973, p. 49). Os 
indivíduos, no interior das instituições, desempenham seus pa-
péis levando em consideração as configurações para eles de-
terminadas. As tipificações consistem em modos estabelecidos 
de “lidarmos” uns com os outros e são suscetíveis de sofrerem 
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interferências recíprocas. Assim é que apreendemos uns aos 
outros como “homem”, “europeu”, “comprador”, etc - assinala-
mos identidades. Entretanto, manifestando-se no interior num 
processo de socialização, de institucionalização, a identidade 
não é um dado adquirido ou um produto, mas um lugar de lutas 
e conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e 
estar na profissão. Por isso é mais adequado falar em processo 
identitário (NÓVOA, 1992, p. 16, grifo nosso). 

Nóvoa refere-se a maneiras de ser e estar na profissão. 
É para esse terreno que nos encaminhamos, quando nos dispo-
mos a pensar sobre nosso ofício de professores.

“Este ofício me agrada” ?

Entre os múltiplos papéis que desempenhamos nas so-
ciedades em que vivemos, ganha destaque o papel profissional. 
A profissão é indicativa do que fazemos no mundo/ mercado do 
trabalho, da forma específica de participação na construção da 
sociedade. Como todos os papéis, o papel profissional é marca-
do pelos valores da sociedade na qual se encontra o indivíduo 
- há uma hierarquia na valorização das profissões. 

Aqui chegamos ao núcleo de minha preocupação neste 
trabalho. As perguntas que vão mover minha reflexão são: Que 
profissional é este - professor? Como falar de sua identidade? 
Que “esquemas tipificadores” encontramos quando estamos 
nos espaços de trabalho dos professores? A resposta a estas 
indagações demanda, sem dúvida, um longo trabalho de refle-
xão e discussão, que, de alguma maneira, já vem sendo feito 
entre nós. O que me interessa, neste momento, é relevar alguns 
pontos que  mantenham  o debate e auxiliem no caminho de 
busca do que queremos ser, acredito, quando perguntamos por 
nossa identidade:  professores da melhor qualidade!

A pergunta colocada no título acima aparece num mo-
mento de uma brincadeira infantil que fez parte de meu mundo 
de criança. Ela consistia em compor-se um grupo ao qual se 
dirigia um indivíduo que cantava: 

Eu sou rico, rico, rico
De marré, marré, marré, Eu sou rico, rico, rico De marré deci.

O grupo replicava cantando:
Eu sou pobre, pobre, pobre

De marré, marré, marré, Eu sou pobre, pobre, pobre De marré 
deci.

O “rico” fazia, então, uma proposta:
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Me daí um de vossos filhos
De marré, marré, marré Me daí um de vossos filhos De marré 

deci.
E o grupo indagava, depois de ele ter identificado “qual deles” 

queria:
Que ofício dará a ele? De marré, marré, marré Que ofício dará 

a ele?
De marré deci.

A brincadeira seguia adiante com a apresentação, pelo “rico”, 
de uma profissão que era apreciada pelo grupo e pelo “filho” 
que iria com ele. A resposta, dependendo da apreciação, era:

Este ofício não me agrada
De marré, marré, marré Este ofício não me agrada De marré 

deci.

 Essa resposta exigia do “rico” uma reconsideração e a 
apresentação de uma nova profissão. Para conseguir que “os 
filhos do pobre” fossem para seu lado, que o grupo respondes-
se: “esse ofício me agrada”, era preciso apresentar profissões 
valorizadas. 

 Não me lembro se recusei/recusamos ir quando nos era 
oferecido “ofício de professor”. Trago a brincadeira (nós a cha-
mávamos de “Marré deci3) como um recurso para refletir sobre 
qual seria nossa resposta, neste momento, no contexto em que 
vivemos, se fosse  colocada a proposta  à nossa sociedade - e 
a nós, professores. Para afirmar que “esse ofício me agrada” 
ou “esse ofício não me agrada”, teríamos que ter respondido a 
pergunta: Que ofício é este?  

“Modo de usar: vide bula”

"Hei de vencer, mesmo sendo professor”. No vidro do car-
ro, um adesivo. No volante, uma pessoa, um profissional. Quem 
é esta pessoa, este profissional, que espera vencer, apesar de 
ser professor? Quem são os vencedores, na sociedade em que 
esta pessoa desenvolve seu trabalho? Que profissão é esta, que 
não abriga em si a perspectiva de “vitória”?

Em outra rua, outro carro. No vidro, outro adesivo: “Sem 
professor, este país não anda”. E no outro lado: “Acredite no fu-
turo - valorize o professor”. No volante, outro profissional, outra 
concepção. Qual a força do professor para “fazer o país andar”? 
O que confere a seu ofício o abrigo da crença no futuro?

3 Fiquei sabendo mais tarde que, na verdade, tratava-se de uma 
brincadeira tradicional francesa em que se dizia: ...Je m’en vais d’ici. E 
que um ouvido brasileiro transformou na nossa “De marré deci”!
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Um professor é...  
Quando apresentamos a definição, o que é  se apresen-

ta na maior parte das vezes como o que deve ser. Aponta-se, 
então, para um modelo ao qual devem-se ajustar os indivíduos. 
Analogicamente, é como se a sociedade oferecesse a seus 
membros uma espécie de “receita” para o comportamento. Colo-
ca-se o rótulo – “Professor” – e  junto indica-se o “modo de usar”.

 O papel de professor traz para o indivíduo a necessida-
de de uma formação, um preparo para o desempenho adequa-
do. Ao domínio de conhecimentos sobre determinada área da 
realidade, que se converterá no conteúdo do ensino, junta-se a 
exigência de domínio de recursos teóricos e metodológicos para 
a transmissão – partilha, socialização – dos conteúdos. Mais 
ainda – é preciso ter uma visão crítica dos princípios que funda-
mentam sua prática, dos fins por ela visados, dos compromissos 
por ela requeridos. Perrenoud (1996, p. 12) fala de um saber a 
ensinar e de saberes para ensinar. Não significa que temos que 
dominar todos os saberes, mas que aqueles que escolhem o 
ofício de professor necessitam, além do saber sobre a sua “ma-
téria”, buscar os recursos que lhe oferecem os saberes sobre a 
constituição e a dinâmica das sociedades, sobre os processos 
cognoscitivos, sobre as relações entre os seres humanos, sobre 
as crenças e os valores que norteiam essas relações, sobre... 
Os cursos de formação de professores, se pretendem ir ao en-
contro das necessidades sociais, terão que levar em conta es-
sas exigências.

Também sobre a formação dos professores poderíamos 
ampliar uma discussão já instalada. Aqui, quero me voltar sobre 
a atitude dos professores diante desse quadro apontado. 

Professor “formado”, professor que tem diploma. O diplo-
ma confere o título. Procura indicar uma qualificação, sem re-
velar os limites desta qualificação. E o título imprime-se, muitas 
vezes, no rótulo. 

Vimos que a identidade se dá no reconhecimento. As con-
cepções sobre o papel do professor marcam seu desempenho e 
a reação a esse desempenho. O modo como o professor se vê 
está em grande parte marcado pela imagem que lhe é apontada 
pelo olhar dos outros. Muitas vezes, ainda que acreditando em si 
mesmo, o professor esbarra no discurso que parece prestigiá-lo 
e na ação que o desvaloriza. E há ainda o risco de uma atitude 
romântica, de desconsideração dos limites que traz ou que lhe 
impõem as circunstâncias.  Na verdade, o que existe é um su-
jeito que procura desenvolver sua prática tendo como referência 
uma “formação” que nem sempre corresponde ao diploma/título, 
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orientando-se pela “bula” e desafiado pelos problemas que lhe 
apresentam as situações concretas de seu cotidiano. 

Professor formado, professor pronto? A experiência nos 
mostra que não se pode falar numa formação que termina quan-
do o curso termina. Formação permanente, formação em servi-
ço, formação continuada é o que se requer, uma vez que o exer-
cício do ofício é um processo que, como a própria existência, 
requer revisão e aprimoramento a todo momento. 

A formação continuada se define, então, como o processo 
de desenvolvimento da competência dos educadores (FUSARI; 
RIOS, 1996, p. 38). O que é importante ressaltar é que a com-
petência de que se fala não é algo que diz respeito apenas ao 
profissional, mas também ao contexto em que ele desenvolve 
sua prática e aos outros com quem ele se relaciona. Portanto, 
as condições para o desempenho desejável do professor devem 
existir nele, em seus alunos, nas escolas em que trabalha, nos 
dirigentes e colegas, em última instância, na sociedade em que 
vive. 

Deve-se assinalar, ainda, que, sendo um processo, tendo 
um caráter histórico, a competência não é algo pronto, aquele 
modelo estático que mencionei. O papel do professor na socie-
dade contemporânea não só é construído por este professor em 
seu cotidiano de trabalho, como resulta ou tem a ver com o que 
foi o papel do professor, e , principalmente com o que se coloca 
como projeto para o futuro (RIOS, 1996, p. 72).

Nossa identidade se constrói a partir da intersecção das 
circunstâncias que nos cercam com os desejos que trazemos. 
Ora, nossas circunstâncias podem ou não ser transformadas, 
dependendo de nossas ações. Não basta desejarmos e trans-
bordarmos nossos desejos, submetidos passivamente a cir-
cunstâncias que tornamos intocadas e, às vezes, intocáveis. É 
preciso agirmos, individual e coletivamente (FISCHMANN, 1994, 
p. 62) 

Ainda não somos os professores que queremos e neces-
sitamos ser. A competência se coloca para nós como um ideal. 
Esse ideal - utopia- não é, entretanto, uma quimera, uma vez 
que descobrimos no real, no presente, em nós e nas circunstân-
cias, as possibilidades de concretizá-lo. O professor: nem vítima, 
nem salvador da pátria. Nem derrotado, nem vitorioso. No qua-
dro das contradições que constituem sua vida e seu trabalho na 
sociedade é que se vai configurando/ concretizando o ofício de 
professor.  Neste ofício - meu ofício, que me agrada! - há que 
haver espaço para se caminhar na direção da felicidade, que 
é o outro nome do bem comum. O corpo docente ganhará sua 
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identidade - marca peculiar - no exercício competente de seu 
ofício, com o espírito alerta da crítica para a construção conjunta 
da sociedade de/para todos. 
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Resumo
Este texto apresenta um relato de experiência sobre o princípio 
da reflexividade aplicado à formação de professores-alunos do 
curso de Pedagogia-Parfor, campus da Universidade Federal 
de Rondônia-UNIR, Ariquemes, partindo da disciplina de Fun-
damentos e Práticas da Educação Infantil ofertada no semestre 
de 2015.2. Com base nos conteúdos aplicados, o objetivo da 
proposta foi descrever sobre as contribuições da supracitada 
disciplina no contexto da prática. Considerou-se como princípio 
norteador para a análise, a síntese que cada grupo construiu 
coletivamente. Nesse contexto, surgiram as seguintes indaga-
ções: Os trabalhos de pesquisa e extensão articulados nas dis-
ciplinas do Parfor contribuem para a melhoria da qualidade do 
ensino na Educação Básica? Esse tipo de atividade tem promo-
vido o compartilhamento das práticas no contexto educacional 
da Educação Básica? Para responder aos questionamentos os 
professores-alunos refletiram sobre as seguintes temáticas: o 
valor da Educação Infantil como formação humana; a relação 
família-escola; proposta de formação; a relevância dos marcos 
legal e teórico; a ludicidade como proposta educativa; os instru-
mentos de avaliação, destacando o portfólio, dentre outras. Nas 
considerações foi compreendido que os trabalhos desenvolvi-
dos na relação teoria-prática são produtos de reflexão da prática 
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docente, as quais contribuem significativamente para a melhoria 
da qualidade do ensino na Educação Básica.
Palavras-chave: Indissociabilidade entre teoria e prática. 
Estratégias de formação. Desenvolvimento profissional.

Introdução

Neste relato as abordagens surgem das pesquisas e re-
flexões que a disciplina de Fundamentos e Práticas da Educa-
ção Infantil promoveu durante o seu percurso em uma turma 
especial de licenciatura em Pedagogia ofertada pelo Parfor, no 
campus da UNIR de Ariquemes-RO. Essas atividades surgem 
como condição para responder ao seguinte questionamento: Os 
trabalhos de pesquisa e extensão articulados nas disciplinas do 
Parfor contribuem para a melhoria da qualidade do ensino na 
Educação Básica?

Pensar sobre essa questão significa tomar como objetivo 
principal descrever sobre as contribuições da disciplina de Fun-
damentos e Práticas da Educação Infantil, a partir dos trabalhos 
de pesquisa e extensão da turma de Licenciatura em Pedagogia 
– Parfor, do campus UNIR de Ariquemes-RO.

A relevância desse trabalho se destaca, visto que con-
templou uma pesquisa que envolve a indissociabilidade entre a 
teoria e a prática. 

A metodologia se delineou por uma pesquisa qualitativa, 
descritiva de estudo de caso. Foram analisados os desempe-
nhos de participação e aproveitamento dos alunos do curso de 
Licenciatura em Pedagogia do campus de Ariquemes-RO por 
meio da didática e dos trabalhos realizados em sala de aula e 
pesquisa de campo.

Nas considerações finais destaca-se que os trabalhos de-
senvolvidos pela indissociabilidade teoria-prática consolidam a 
melhoria da qualidade do ensino na Educação Básica, pois pro-
move uma reflexão de sua própria prática na prática. 

Parfor em contexto: Uma estratégia de formação, pesquisa 
e reflexão

O Parfor Presencial é um programa emergencial que aten-
dO Parfor Presencial é um programa emergencial que atende o 
Artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 
(BRASIL, 2009), decreto este que institui a Política Nacional de 
Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica 
e disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior-CAPES (CAPES, 2014). 
Este Decreto foi revogado pelo Decreto nº 8.752, de 9 de 

maio de 2016 (BRASIL, 2016), mas ainda não foi regulamenta-
do. O programa fomenta a oferta de turmas especiais em cursos 
de: Primeira Licenciatura; Segunda licenciatura  e Formação Pe-
dagógica. 

Essa predominância na formação traduz-se no apoio aos 
professores ou intérprete de libras em exercício na rede pública 
da educação básica que não têm formação superior, que estão 
em áreas distintas da sua formação e ainda para os que são 
graduados, mas não são licenciados ou estão fora da sua área 
de formação. Nesse momento, ao reconhecer a importância for-
mativa desse programa, conduz a necessidade de considerar o 
seu objetivo que é cumprir o estabelecido na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional-LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) e 
contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica no 
país. (CAPES, 2015).

O cerne desse objetivo está evidentemente centrado na 
oferta de educação superior para a melhoria da qualidade da 
educação básica. Progressivamente os resultados do programa 
acentuam a abrangência alcançada pela iniciativa da formação 
de professores para essa etapa de ensino.

De acordo com informações colhidas na Capes (CAPES, 
2015), até 2014 foram implantadas 2.428 turmas, em 451 muni-
cípios, localizados em 24 unidades da federação. Nesse período 
o Parfor atendeu professores oriundos de 3.294 municípios bra-
sileiros. Há, em 2015, 51.008 professores da educação básica 
frequentando os cursos do Parfor e 12.103 professores já con-
cluíram sua formação. 

Neste cenário, é possível notar que a repercussão da for-
mação docente, oportunizada pelo Parfor alcançou um número 
expressivo de professores, principalmente na Região Norte. Isso 
significa que o desenvolvimento profissional, centrado na forma-
ção superior com vistas à melhoria da qualidade na educação 
básica tem encorajado os processos de desenvolvimento profis-
sional que se constrói por “uma caminhada que decorre ao longo 
de toda vida; uma caminhada que tem fases, que tem ciclos, que 
não pode ser linear; que se articula com os diferentes contextos 
sistêmicos”. (FORMOSINHO, 2002, p. 62).

No entanto, é preciso ter claro os reais motivos e inten-
ções explícitas e implícitas em um programa com tamanha pro-
porção. Cabe uma reflexão crítica sobre esse tipo de concepção 
formativa por parte dos professores formadores em relação aos 
professores cursistas em formação. Formação entendida, ora 
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como “emergencial”, no sentido de ajuizar se realmente atinge o 
desenvolvimento profissional e a melhoria da educação dos alu-
nos. O “emergencial” tem o risco de está sendo entendido como 
“aligeirado”, alijado dos saberes docente. Ou seja, um formato 
de formação concebida na década de 90, de acordo com Vei-
ga e Viana (2010, p. 17) foi nesse contexto que a formação de 
professores se resumiu à transmissão rápida de conhecimentos 
“quantificando resumidamente o conhecimento até chegar à in-
formação técnico-instrumental de um fazer acrítico e alienado”. 

Ao discutir essa perspectiva de formação estreita, irrele-
vante e perversa, torna-se necessário redirecionar as discus-
sões para as práticas de formação de professores que priorizam 
os saberes docentes, ainda que sejam em contextos de forma-
ção que enfrentam dificuldades de gestão e funcionamento por 
diversos motivos, sejam sociais, econômicos ou culturais. Nesse 
víeis do entrelace dos saberes da docência contextualizada com 
a realidade do professor em exercício, Pimenta e Anastasiou 
(2014, p. 108) revelam que:

Ações mais efetivas para a formação docente ocorrem em 
processos de profissionalização continuada que contemplam di-
versos elementos entrelaçando os vários saberes da docência: 
os saberes da experiência, os saberes do conhecimento e os 
saberes pedagógicos, na busca da construção da identidade 
profissional, vista como processo de construção do profissional 
contextualizado e historicamente situado.  

Esse tipo de formação opera o processo de profissionali-
zação em uma estratégia que articula a teoria e a prática docen-
te. São atividades teóricas de formação que dão continuidade 
as atividades práticas dos professores em formação, no sentido 
de garantir a credibilidade do trabalho já realizado pelo profes-
sor. Esse é o desafio que pode ser superado nos programas de 
formação do professor em exercício. Haja vista, que conforme 
Guarniere (2015, p. 101) “O distanciamento dos cursos de for-
mação da realidade educativa escolar e da preparação prática 
do futuro profissional é um dos desafios permanentes”. 

Essa característica de distanciamento do contexto escolar 
compromete a eventual reconstrução do desenvolvimento hu-
mano e profissional do professor em formação a partir do ensino 
das diversas disciplinas. Desse ponto de vista, Pimenta e Anas-
tasiou (2014) inferem sobre os investimentos acadêmicos dessa 
formação quanto aos campos dos conhecimentos científicos, da 
educação, da Pedagogia e da Didática:
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Exigirá um ensino que permita ao docen-
te os nexos com o campo e o contexto de 
produção dos conhecimentos na história 
e na sociedade. Uma formação que tome 
o campo social da prática educativa e de 
ensinar como objeto de análise de com-
preensão de crítica, de proposição, que 
desenvolva no professor a atitude de pes-
quisa como forma de aprender. (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2014, p. 186).

Dar corpo a essa concepção de formação, nos parece 
uma tarefa do professor formador, ao realizar uma prática re-
flexiva, monitorada pela pesquisa, por vivências compartilhadas 
entre teoria e prática. Pimenta e Anastasiou (2014, p. 165) con-
sideram que o professor universitário deve ser “um profissional, 
reflexivo, crítico e competente no âmbito de sua disciplina, além 
de capacitado a exercer a docência e realizar atividades de in-
vestigação”.

Evidentemente o papel do professor formador é, em mui-
tos aspectos, alargar as possibilidades de articulações entre teo-
ria e prática, assim como salientar a interação entre o ideal e o 
real nos cursos de formação de professor, especialmente nos 
que atendem o professor em exercício na Educação Básica.

A metodologia: relato de experiência

Com base no exposto, foram tomadas algumas medidas 
na disciplina de Fundamentos e Práticas da Educação Infan-
til – Parfor, Campus UNIR, Ariquemes – RO, no semestre de 
2015.2. Passamos então a apresentação, explicitação da even-
tual missão em colaborar com a profissionalização docente des-
de o planejamento da referida disciplina. No primeiro momento, 
o planejamento das aulas foi contemplado pela orientação da 
coordenadora do curso de Pedagogia - Parfor, quando foram 
informados os objetivos e missão do Programa, bem como as 
diversas peculiaridades da turma. Diante disso, foram escolhi-
dos os textos que poderiam ser relevantes, e, a partir de então, 
foram constituídas as atividades de metodologias participativas. 

A disciplina de Fundamentos e Práticas da Educação 
Infantil foi fundamentada por autores que refletem sobre a 
contextualização histórica da Educação Infantil, objetivando 
fomentar a visão crítica sobre a constituição da Educação In-
fantil no país e a necessidade de rever alguns estereótipos que 
permanecem na concepção do professor, como por exemplo, 
entender a Educação Infantil apenas como uma educação as-



244

sistencialista. Oliveira (2011, p. 93) destaca que “o fortaleci-
mento de um movimento de proteção à infância, que partia de 
uma visão preconceituosa sobre a pobreza, defendia um aten-
dimento caracterizado como dádiva aos menos favorecidos”.

Assim entendido, partimos para outras abordagens teóri-
cas, procurando manter ou descartar o que foi lido ou apresen-
tado. O que decidia a veracidade das informações eram as re-
flexões da prática de cada um dos participantes. Decorrente das 
discussões teóricas, partimos para o primeiro texto que foi de 
interesse dos sujeitos participantes: A parceria da escola e famí-
lia, com o seguinte questionamento: Como acontece a parceria 
com a família? O que o autor traz é realmente o que acontece na 
prática. É possível realizar? 

Diversos relatos de experiências dos professores-alunos 
confirmaram os desafios e as possibilidades dessa relação. Ve-
jamos um desses relatos dialogados com as teorizações. “Os 
professores declaram-se insatisfeitos por aquilo que entendem 
serem ausências e descompromissos dos pais com os filhos. E 
se aborrecem quando os pais contestam o trabalho da institui-
ção e buscam controlar o que é proposto a seus filhos.” (OLIVEI-
RA, 2011, p. 173). Um dos relatos:

A mãe se queixa que o filho não está se desenvolvendo 
como o esperado, e diz que tem medo da professora. A profes-
sora estranha o que ouve, pois não condiz com as atitudes do 
aluno em sala, quieto, não fala muito e quando a professora o in-
terroga ou propõe qualquer atividade ele faz. Depois de conver-
sar e tentar entender descobre que o menino é filho único, tem 
excesso de zelo tanto do lado materno quanto paterno. Diante 
do fato a Diretora convida a mãe a chegar à escola no momento 
em que o filho não a perceba e o observe em sala de aula.

[..] Ao chegar se deparou com a criança 
brincando com os demais em uma peça 
sobre saci pererê e por várias vezes se jo-
gava nos braços da professora rindo e in-
teragindo conforme era solicitado. [...] mas 
a mesma compreendeu que estava sufo-
cando o filho de mimos e que isso estava 
sendo negativo para ele. (Relato Grupo 3, 
disciplina de Fundamentos e Práticas da 
Educação Infantil, Parfor, Ariquemes-RO, 
2015).

A leitura, discussão e reflexão justifica a manutenção da 
interface da relação teoria-prática. Assim também aconteceu 
com os outros textos trabalhados com foco na Educação Infantil, 
quais sejam: 
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a) os ambientes de aprendizagem, fazendo uma análise 
do ideal com o real. 

b) A importância das atividades culturalmente significati-
vas, no sentido de valorizar a identidade cultural e a subjetivida-
de de cada um desde a Educação Infantil. 

c) As possibilidades e os desafios para inserir as brinca-
deiras, jogos e o uso da brinquedoteca em todos os conteúdos 
da fase inicial da Educação Básica, por meio da interdisciplinari-
dade e transversalidade. 

d) A avaliação na Educação Infantil e os recursos que pos-
sibilitam a avaliação diagnóstica, como por exemplo, o portfólio. 

e) As Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, 
como tema transversal em todos os assuntos abordados visto 
a sua consolidação como Parâmetro da Prática do Professor da 
Educação Infantil. 

Não foi por acaso, que houve a disponibilidade da profes-
sora da disciplina em questão no acompanhamento da proble-
matização, análise, mediação e síntese dos conteúdos tratados. 
O momento do confronto entre os saberes teóricos e os saberes 
práticos dos discentes do curso foi de suma importância, visto 
que os mesmos já atuam em sala de aula. Entretanto o diálogo 
e o compartilhamento promoveu a reflexão das antigas e novas 
práticas de ensino.

Depois da explanação e discussão reflexiva dos diversos 
temas discutidos ora teóricos ora na prática, foi realizada uma 
dinâmica de autoavaliação da disciplina e dos conhecimentos 
que foram apropriados com oficinas de atividades práticas, fina-
lizando com a divisão de grupos para realizar a atividade final 
que se desenhou por uma pesquisa de campo, para ser entre-
gue na forma de resumo expandido. Todas as atividades foram 
mediadas pela professora com o uso de metodologias ativas 
que proporcionaram a interdisciplinaridade, transdisciplinarida-
de, interatividade e a aprendizagem significativa.

Os alunos se mantiveram, durante a aula teórica e prática, 
com uma postura comprometida, participativa e colaborativa. Já 
nas atividades extraclasse, que exigia a pesquisa e a construção 
de um trabalho científico que seria compartilhado via tecnologias 
de informação e comunicação (e-mail), alguns sentiram dificul-
dades e acabaram não realizando a atividade final. Destacamos, 
no entanto, que foram poucos e esse fato não comprometeu o 
desempenho de participação e aproveitamento da maioria dos 
alunos, que no total somam 29 sujeitos participantes. Dessa to-
talidade 1 esteve ausente durante todas as aulas, 28 deles esti-
verem presentes e 21 concluíram todas as atividades, restando 
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7 que concluíram parcialmente as atividades propostas. 
Cabe salientar, que há um esforço coletivo, tendo como 

ponto de partida a colaboração, cooperação e mediação que 
acabaram por dar conta de propiciar um resultado de 75% de 
participação total nas atividades propostas e uma minoria de 
25% não realizaram totalmente, mas realizaram parcialmente.

Não foi por acaso, mas intencional, visto que o objetivo da 
referida disciplina é proporcionar os conhecimentos básicos e 
amplos da teoria e da prática aos futuros pedagogos para atuar 
na Educação Infantil. 

Foi visível a satisfação dos professores em formação com 
os resultados das disciplinas. Foram realizados diversos com-
partilhamentos de saberes, houve muitas abordagens da prática 
de sala de aula e foi possível fazer a reflexão dessa prática a 
partir das teorias trabalhadas. 

Os saberes disciplinares, curriculares e experienciais cir-
cularam durante todas as aulas e o processo de ensino e apren-
dizagem foi concluído com êxito, apesar de todas as dificulda-
des do cotidiano de quem frequenta uma formação no exercício 
da docência. 

Percebemos que o resultado deriva do modo como foi con-
duzida a disciplina e as atividades de sala de aula e de campo. 
Vale saber, que a disciplina foi pautada na transversalidade, in-
terdisciplinaridade, multiculturalidade e principalmente no desen-
volvimento da articulação da teoria com a prática, valorizando os 
conhecimentos científicos e culturais, e os valores éticos e estéti-
cos inerentes ao processo de aprendizagem na Educação Infan-
til que se baseia na socialização e construção do conhecimento. 

Nesse momento, o desafio que se impõe é saber se os 
trabalhos de pesquisa e extensão articulados nas disciplinas do 
Parfor contribuem para a melhoria da qualidade do ensino na 
Educação Básica? Portanto iniciamos analisando sobre as con-
tribuições da disciplina de Fundamentos e Práticas da Educação 
Infantil, a partir dos trabalhos de pesquisa e extensão no Parfor. 
A referida análise tem como critério o uso das considerações 
finais dos resumos expandidos realizados por meio da pesquisa 
de campo. É preciso considerar como princípio norteador para a 
análise a síntese que cada grupo construiu coletivamente. Apre-
sentamos abaixo os resultados do primeiro trabalho analisado. 
Estamos perante uma abordagem que tem como aporte teórico 
o tema da relação família-escola:

Assim a parceria entre escola/família/
comunidade deve estar em consonância 
tendo a sensibilidade em entender que 
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cada segmento da sociedade tem uma in-
cumbência diferente no agir na educação 
do individuo e um não supre o lugar do 
outro, mas ambos se complementam de 
forma regular, ou não, devendo ser então 
explorado por ambas as partes de manei-
ra a formar cidadãos plenos, capazes de 
interagir com o próximo explorando suas 
potencialidades e contribuindo assim com 
a construção do saber sócio-politico indivi-
dual e coletivo. (GRUPO 1, Disciplina de 
Fundamentos e Práticas da Educação In-
fantil, Parfor, Ariquemes-RO, 2015).

É possível notar que foi formulado um texto que desta-
ca a reciprocidade da educação sistematizada da escola com 
a educação da família em um só interesse que se materializa 
na criança. Ainda é percebido que foi notado por esses sujeitos 
que essa relação conduz o aprendiz para uma aprendizagem 
extremamente rica, madura e integrada. Oliveira, (2011, p. 177) 
destaca que “compete ao professor organizar-se para acolher a 
criança e sua família na creche ou pré-escola de modo que dimi-
nua a insegurança e a ansiedade familiar nesses momentos, as 
quais influem na criança”.

A atitude básica, portanto percebida pelo grupo 1 e reforça-
da por Oliveira (2011) foi o acolhimento das duas partes: escola 
e família e principalmente cada uma perceber o seu papel para 
ajudar no crescimento pessoal e cognitivo da criança em desen-
volvimento. Se assim ocorrer, as estruturas da relação escola 
e família serão fortalecidas e consolidadas nas práticas afins. 

O texto a seguir é ilustrativo:
Todo profissional precisa ter uma forma-
ção continuada, para estar atualizado. E 
necessário que conheça os assuntos re-
ferentes seu trabalho, principalmente pro-
fissionais da educação. Ao finalizar esta 
pesquisa bibliográfica e a pesquisa empí-
rica concluímos, portanto que a junção da 
teoria com prática realizada na Educação 
Infantil revela uma importância fundamen-
tal desse nível de ensino para o processo 
de ensino aprendizagem. [...] Ao relacionar 
a teoria e a prática percebemos que ainda 
falta alguns ajustes na forma de manusear 
os instrumentos pedagógicos que são utili-
zados na educação infantil, principalmente 
o lúdico. (GRUPO 3, Disciplina de Funda-
mentos e Práticas da Educação Infantil, 
Parfor, Ariquemes-RO, 2015).

Os interlocutores do grupo 3 conseguiram entender a pro-
posta de formação por meio de um marco teórico que contempla 
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a prática. Ao tratarem da formação, falam sobre a sua própria 
profissionalização e ainda aspiram práticas inovadoras no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, citando a ludicidade, o pla-
nejamento e a avaliação como temas que devem ser continua-
mente pesquisados. É possível assimilar que a experiência de 
vivenciar a prática em contato com a teoria causou um otimismo 
para uma prática de transformação da realidade. Diz Luckesi 
(2011, p. 190) “Em síntese, o conhecimento da realidade exige 
uma forma metodológica de abordá-la, uma perspectiva segun-
do a qual a realidade é vista”. 

O discurso acima, explicitado pelo autor, não é diferente 
da experiência do grupo 9, considerando que foram percebidos, 
apropriados e concebidos diversos saberes, compartilhados no 
texto a seguir:

Aprendemos nas Diretrizes Curriculares 
sobre a garantia de um ensino de qualida-
de, desde os 0 anos de idade e de como as 
crianças  devem ser protegidas e respeita-
das no  seu direito a brincadeiras e etc. Te-
mos que superar a Educação Infantil como 
assistencialista para uma Instituição Edu-
cadora, que respeita a criança como um 
ser em evolução, com seus aspectos pe-
culiares próprios de criança de 0 a 5 anos. 
Com a pesquisa realizada entre os profes-
sores da educação infantil do município de 
Campo Novo de Rondônia, observamos 
que a Creche e a Pré-escola aos poucos 
já estão deixando de ser um instrumento 
meramente assistencialista e passando 
a ser mais um instrumento de educação. 
(GRUPO 9, Disciplina de Fundamentos e 
Práticas da Educação Infantil, Parfor, Ari-
quemes-RO, 2015).

Entendemos que essas percepções que estão sendo 
apropriadas e concebidas na própria experiência, além de ser 
importantes por si mesmo, criam expectativas em direção a sua 
própria práxis, no sentido de permanecer ou desviar da prática 
existente. Marques e Wachs (2015, p. 30) ao tratar sobre as 
reflexões acerca do cotidiano na Educação Infantil, relatam que 
em muitos casos, o professor para dar conta da Educação Infantil, 
de suas atribuições, executam ações de forma mecanizadas, 
“sem tempo para refletir sobre aquilo que vem fazendo e sobre o 
modo como vem fazendo”.

É nesse sentido que apontamos para um redirecionamento 
da prática pela reflexão da sua própria prática ou da prática de 
outrem, devido à possibilidade de se perceber na mesma situação 
em que está o professor observado. Portanto, o pesquisador, 
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enquanto professor já em exercício na educação básica, ao 
perceber a prática de quem está observando, pode usar essa 
percepção para a permanência ou para o desvio dessa prática. 
Ao lado dessa realidade e desse apontamento anterior, que no 
primeiro momento pode parecer um tanto otimista, trazemos as 
considerações que foram feitas a respeito dos jogos, brinquedos 
e brincadeiras. No grupo 5 notamos o engajamento que foi 
construído a partir da pesquisa com a Educação Infantil e, a 
mesma, sendo ilustrada como uma das etapas mais importantes 
para o desenvolvimento da criança:

Percebemos que é notória a importância 
dos Jogos, brinquedos e brincadeiras na 
Educação Infantil, pois faz parte da fase da 
vida que está em constante aprendizagem, 
seja na escola ou na vida cotidiana. Des-
cobrimos que a educação infantil é o espa-
ço onde a criança recebe estímulos e de-
senvolvem seus aspectos, afetivo, motor, 
cognitivo, entre outros. Nessa perspectiva 
podemos destacar a importância do ensino 
infantil, como uma das etapas mais impor-
tantes para o desenvolvimento integral da 
criança [...]. (GRUPO 5, Disciplina de Fun-
damentos e Práticas da Educação Infantil, 
Parfor, Ariquemes-RO, 2015).

Acreditamos que o paradoxo da Educação Infantil como 
uma etapa de educação apenas para brincar, se existia, foi su-
perado. De acordo com o texto acima a Educação Infantil foi 
percebida como um espaço em que a brincadeira, para além do 
brincar é objeto norteador da aprendizagem. Carvalho, Pedro-
sa e Ferreira (2012, p. 189) reconhecem o brincar da seguinte 
maneira: “As crianças brincam porque gostam; brincando, elas 
aprendem, constroem ou transformam objetos em cooperação 
com o outro, como se estivessem realizando verdadeiros expe-
rimentos.”

Nesse diálogo, o grupo 7 traz outro aspecto importante 
para o processo de ensino e aprendizagem na primeira fase da 
educação básica: o portfólio como contributo para o processo de 
desenvolvimento e possibilidade de avaliação diagnóstica:

O portfólio contribui para o processo de en-
sino e aprendizagem, principalmente como 
ferramenta de avaliação, pois observamos 
que através dos portfólios os alunos mos-
tram mais interesse em melhorar seus tra-
balhos escolares porque proporciona um 
acompanhamento do cotidiano escolar e 
familiar. O portfólio proporciona aos pais 
o acompanhamento das atividades do dia 
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a dia na Educação Infantil.  Além de ser 
um norteador da aprendizagem dos alu-
nos, ele proporciona aos professores a 
possibilidade de uma avaliação diagnós-
tica, por meio do acompanhamento das 
atividades realizadas. Ainda implica para 
a formulação de estratégias para melhorar 
ainda mais o desenvolvimento do aluno e 
a relação entre escola, pais e comunidade. 
Também através do portfólio e possível ob-
servar, nos desenhos dos alunos algo que 
está acontecendo em sua vida cotidiana e 
psicológica. (GRUPO 7, Disciplina de Fun-
damentos e Práticas da Educação Infantil, 
Parfor, Ariquemes-RO, 2015).

O texto desliza discursos e práticas que refletem diferen-
tes ações que suscitam e articulam a reflexão conjunta entre a 
teoria e a prática. Cabe, portanto, travar um diálogo com Oliveira 
(2011, p. 161), visto que a mesma confirma o resultado da pes-
quisa do grupo, fazendo uma menção de como a avaliação deve 
ser realizada na Educação Infantil. Vejamos:

A avaliação deve assim incidir sobre todo o contexto de 
aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram 
realizadas: locais, momentos, materiais, instruções, apoios, mo-
dalidades de organização no tempo (sequência didática, ou ati-
vidade permanente, ou projeto), e também avaliar a forma como 
o professor respondeu as manifestações e às interações das 
crianças, e os agrupamentos que as crianças formaram na exe-
cução das atividades.

Essas afirmativas estão colocadas como pontos que me-
recem ser refletidos. O portfólio foi entendido como um modelo 
de avaliação que compreende as variações de atividades reali-
zadas na Educação Infantil. Compreender o que está dito é per-
ceber que não tem um modelo ideal de prática avaliativa, mas 
tem um modelo proposto, que merece atenção, pela sua carac-
terística instigante, que provoca um repensar da prática educati-
va nos ambientes de aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos.

Considerações finais

Após a análise dos trabalhos dos grupos da disciplina de 
Educação Infantil: Fundamentos e Práticas, realizados no Par-
for, no campus da UNIR de Ariquemes – RO, nos propomos a 
responder a problemática inicial que se desenhou pelos seguin-
tes questionamentos: Os trabalhos de pesquisa e extensão arti-
culados nas disciplinas do Parfor contribuem para a melhoria da 
qualidade do ensino na Educação Básica? Esse tipo de ativida-
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de tem promovido o compartilhamento das práticas no contexto 
educacional da Educação Básica?

Notamos um apontamento para a reciprocidade da escola 
com a família em favor da Educação Infantil de qualidade, desta-
cando o papel de cada uma das partes. Presenciamos a aspira-
ção de práticas inovadoras por meio da indissociabilidade entre 
teoria e prática, com um impacto otimista para a transformação 
da realidade.

Foi descrito um redirecionamento da prática pela reflexão 
da sua própria prática ou da prática de outrem, causando a per-
manência ou o desvio dessa prática. o manifesto de uma nova 
posição didática, constituída pela pesquisa, onde a Educação 
Infantil foi percebida como um espaço em que a brincadeira, 
para além do brincar é objeto norteador da aprendizagem. 

Aconteceram relatos de engajamento, que demonstraram 
o reconhecimento do pressuposto teórico e sua intensa relação 
com a prática. O texto permeou discursos e práticas que refle-
tem e soam novas práticas avaliativas, reconhecendo o portfólio 
como um modelo de avaliação que compreende as variações 
de atividades realizadas na Educação Infantil, no entanto, não 
se mostrou autoritário ao afirmar que é um modelo proposto, 
objetivando o repensar da prática educativa nos ambientes de 
aprendizagem das crianças de 0 a 5 anos.

Dessa forma, considerando as problemáticas que surgi-
ram no andamento da pesquisa no contexto teórico e as refle-
xões da prática, no chão da escola, que suscitaram sugestões 
de práticas inovadoras, fica constatado que os trabalhos realiza-
dos no formato de pesquisa e extensão, articulados nas discipli-
nas do Parfor tornam-se contributos e promovem o compartilha-
mento das práticas no contexto educacional para a melhoria da 
qualidade no ensino da Educação Básica. 
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PARFOR COMO UMA POSSIBILIDADE DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTES-

TEATRO
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Resumo
O artigo apresenta uma breve reflexão a respeito de como o 
Ensino de Artes é apresentado a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional de 1996. Procuramos pensar no 
profissional responsável por esse ensino, e em como a Legisla-
ção prevê sua formação. Por fim, nos dirigimos para o Estado do 
Tocantins, o qual se torna nossa fonte de análise das políticas 
públicas elaboradas para a criação do curso de Arte na lingua-
gem do teatro - modalidade Parfor da Universidade Federal do 
Tocantins.  A partir de uma pesquisa bibliográfica e documental 
sobre o tema, busca-se compreender a importância da relação 
teoria e prática no processo de formação do professor de artes-
-teatro, e a influência dessas experiências no ato educativo e 
interdisciplinar desse profissional em suas ações pedagógicas. 
As reflexões apresentadas nos permitem concluir que pensar 
sobre nossas práticas a partir da formação profissional vincula-
das às experiências de vida implica num trabalho contínuo e de 
crescimento que pode influenciar no fazer pedagógico do pro-
fessor em suas atividades em sala de aula. Os desafios que o 
ser professor nos traz devem, desde o início, estar relacionadas 
com os saberes e prática docente. 
Palavras-chave: Artes. Ensino. Universidade Federal do Tocan-
tins. 

Introdução

Ao retornar na história da educação brasileira no que se 
refere ao ensino da arte em suas diferentes linguagens, é im-
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portante refletir sobre como o ensino foi realizado e está sendo 
desenvolvido atualmente em termos da legislação educacional. 
No presente artigo buscamos apresentar um breve percurso his-
tórico a respeito da legislação educacional a partir de 1996, pen-
sando na formação do professor.

O estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa 
bibliográfica e documental, procurando apresentar as informa-
ções mais relevantes para se refletir sobre o tema. Para isso, 
voltamos nosso olhar para a Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), buscando compreender as políticas públicas elaboradas 
para a criação de um curso superior (Licenciatura) no âmbito 
das artes, especificamente Artes-Teatro no Estado do Tocantins 
na modalidade Parfor.

 
Breve histórico do ensino da arte na perspectiva da legali-
dade

Quando voltamos nosso olhar para o ensino da arte, depa-
ramos com a necessidade de compreender as políticas educa-
cionais elaboradas para sua aplicação. É importante, mesmo que 
brevemente, elencar a legislação a partir da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e os termos normati-
vos que abordam os dispositivos oficiais que tratam desse ensino. 

Saviani (1983, p. 134) diz que:
Para se compreender o real significado da 
legislação, não basta ater-se à letra da lei; 
é preciso captar seu espírito. Não é sufi-
ciente analisar o texto; é preciso examinar 
o contexto. Não basta ler as linhas; é ne-
cessário ler nas entrelinhas.

Notamos que na prática, o profissional responsável pela 
educação artística encontrava certa dificuldade em abordar as 
quatro linguagens artísticas, com as leis e normativas até então 
implementadas. Com isso, as críticas, a polivalência e o esva-
ziamento da prática pedagógica em Educação Artística aumen-
taram; assim, necessitou-se recuperar os conhecimentos espe-
cíficos de cada linguagem artística, “o que reflete, inclusive, no 
repúdio à denominação educação artística em prol de ensino de 
arte – ou melhor, ensino de música, de artes plásticas, da dança, 
do teatro.” (PENNA, 2010, p. 124). 

Retornando na história no momento da criação de uma 
nova legislação para a educação brasileira, em meados da dé-
cada de 1980, notamos que foram adotadas medidas governa-
mentais que visavam à adequação do sistema educacional do 
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país às transformações de ordem econômica, política, social e 
cultural, que refletem no mundo contemporâneo. Diante das exi-
gências colocadas por essa reestruturação global, intensificam-
-se, a partir da segunda metade da década de 1990, as ações 
no sentido de ajustar as políticas educacionais ao processo de 
reforma do estado brasileiro, seguindo recomendações de or-
ganismos internacionais, como o Banco Mundial, e em função 
de compromissos assumidos pelo governo brasileiro – especial-
mente na Conferência Mundial de Educação para Todos, reali-
zado em Jomtiem, Tailândia em 1990, que fez com que resul-
tasse na elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos 
– 1993/2003 (PENNA, 2010, p. 129).

Após 25 anos de vigência da Lei 5.692/71, foi elabora-
da a Lei 9.394, homologada em 1996. A partir da estrutura da 
Lei, o ensino foi dividido em dois níveis: a Educação Básica e a 
Educação Superior (BRASIL, 1996). A Educação Básica inclui a 
Educação Infantil (creche e pré-escola), o Ensino Fundamental, 
que na Lei de 1971 correspondia da 1ª à 8ª série, e o Ensino 
Médio, além da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 
Profissional. As séries do Ensino Fundamental passam a ser or-
ganizadas por ciclos de desenvolvimento humano - ciclo 1, 2 e 3 
(na época ciclo 1 e 2 se referia ao período de 1ª a 5ª series e o 
ciclo 3 se referia ao período de 6ª a 8ª séries).

Para acompanhamento do processo de implantação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o MEC propôs três do-
cumentos para a elaboração de currículos destinados ao Ensino 
Básico: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infan-
til, Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental, 
sendo um para os 1º e 2º ciclos e outro para os 3º ciclo, e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Todos esses 
documentos foram elaborados com a finalidade de sistematizar 
o ensino em todo o país. A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional 9.394/96 ainda está em vigor, regendo, assim, a 
educação brasileira. 

A Lei n° 9.394/96, em seu Art. 26, parágrafo 2, estabelece 
que “o ensino da arte, especialmente em suas expressões re-
gionais, constituirá componente obrigatório nos diversos níveis 
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos”; a lei garante um espaço para as artes na 
escola, como já era estabelecido em 1971 com a inclusão da 
Educação Artística (BRASIL, 1996). Para Fonterrada (2008), a 
Lei representa um importante passo na questão do ensino da 
arte na escola e é a oportunidade do resgate de seu papel no 
desenvolvimento do aluno, pois, a arte passa a ser um compo-
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nente importante do currículo. Porém, mesmo com esse fator 
positivo, o texto deixa margens para interpretações quanto ao 
ensino de artes. De acordo com Penna (2010), a Lei traz a inde-
finição e ambiguidade que permitem a multiplicidade, uma vez 
que a expressão “ensino da arte” pode ter diferentes interpreta-
ções, sendo necessário defini-la com maior precisão.

Os conteúdos obrigatórios da área de artes são apresen-
tados nos referenciais e parâmetros curriculares para a educa-
ção infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, elaborados 
pelo Ministério da Educação. Os PCNs recomendam que “o alu-
no, ao longo da escolaridade, tenha a oportunidade de viven-
ciar o maior número de formas de arte” (BRASIL, 1998, p. 55). 
Embora sejam compulsórios, esses referenciais e parâmetros 
constituem uma orientação oficial para a prática pedagógica nas 
escolas. Sendo assim, a presença das diversas modalidades ar-
tísticas é obrigatória em todo o currículo do ensino fundamental.

Em 2004, iniciou-se uma mobilização a favor da inclusão 
da música no currículo escolar. Até então, a música aparecia 
no currículo das escolas simplesmente como um elemento do 
componente curricular de Arte. Aconteceram debates e mobi-
lizações de entidades, músicos e educadores musicais junto a 
parlamentares. Como consequência desse esforço conjunto, a 
realidade é alterada a partir da aprovação da Lei nº 11.769 em 
agosto do ano de 2008 (BASIL, 2008). Essa Lei altera a até en-
tão atual LDB, mantendo-a vigente, porém, tendo acrescido um 
novo parágrafo ao seu artigo 26, que explicita ser a música um 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo do ensino da arte na 
Educação Básica. 

Em 18 de agosto de 2008, a Lei nº 11.769 foi sancionada 
pelo Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 
No texto da Lei n° 11.769/2008 lemos:

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, passa a vigorar acres-
cido do seguinte § 6º:
§ 6º A música deverá ser conteúdo obriga-
tório, mas não exclusivo, do componente 
curricular de que trata o § 2º deste artigo. 
Art. 2º Parágrafo único. O ensino da mú-
sica será ministrado por professores com 
formação específica na área. (vetado) Art. 
3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) 
anos letivos para se adaptarem às exigên-
cias estabelecidas nos arts. 1º e 2º dessa 
Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação (BRASIL, 2008).
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Depois da elaboração e implantação da lei que trata da 
obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, ini-
ciou-se uma mobilização a favor do ensino das outras lingua-
gens artísticas; artes plásticas e artes cênicas; para isso foi ela-
borado o Projeto que fixou as diretrizes e bases da educação 
nacional para instruir, como conteúdo obrigatório no ensino de 
Artes, a música, a artes plásticas e a artes cênicas. Esse projeto 
foi encaminhado para a Câmara de Deputados em 23 de março 
de 2010, e buscou alterar os §§ 2º e 6º do artigo 26 da Lei 9.394 
de 20 de dezembro de 1996. O mesmo ainda aguarda aprova-
ção para entrar em vigor. 

No texto do Projeto de Lei lemos:
§ 2º O ensino de Artes, compreendendo 
obrigatoriamente, a música, as artes plás-
ticas e as artes cênicas, constitui compo-
nente curricular de todas as etapas e mo-
dalidades da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento culturas dos 
estudantes.
§ 6º A música, as artes plásticas e as artes 
cênicas constituem conteúdo obrigatório, 
mas não exclusivo, do componente curri-
cular de que trata o § 2º. (NR) (BRASIL, 
2010).

Segundo Saviani (1983, p. 193) “a legislação constitui 
uma mediação entre a situação real e aquela que é proclama-
da como desejável, havendo a probabilidade de contradições e 
defasagens entre elas”. Sua afirmação pode ser percebida na 
prática após a implantação da Lei n° 11.769/08. Leis e outros 
dispositivos regulamentadores não possuem a capacidade de 
sozinhos realizarem mudanças na organização da prática esco-
lar, dependendo muito da forma como são geradas condições 
para aplicabilidade da lei. 

Percebe-se que, nos encontros de arte educadores, a fala 
é que o momento é propício para definir estratégias, planejar 
ações e elaborar propostas tendo em vista o cumprimento da lei. 
Del Ben (2009, p. 121) expõe que, “Seria ingênuo pensar que a 
legislação, por si só, seria suficiente para transformar as práticas 
educativas nas escolas. O processo de implementação de Leis 
ou políticas educacionais é bastante complexo”.

Para as Leis se cumprirem, muito se deve à administração 
pública, pois, a LDB, em seu artigo 8º, parágrafo 2º, sugere que 
os sistemas de ensino tenham liberdade para se organizarem 
a partir da LDB (BRASIL, 1996). Observamos que, para que as 
propostas educacionais sejam aplicadas, não basta apenas ela-
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borá-las. É necessário que as leis façam parte da política de 
governo. Del Ben (2009, p. 123) assevera que as políticas, por-
tanto, assim como a legislação delas resultantes, não são um 
texto fixo ou rígido. Elas são contestadas e debatidas a partir de 
pontos de vista constantes e opostos, o que, em si, pode impedir 
o processo de implementação.

A citação nos ajuda a compreender o porquê, apesar da 
elaboração de políticas e legislação, das frequentes dúvidas no 
que se refere à aplicação das leis, que, nesse momento, exem-
plifica com a obrigatoriedade do ensino das artes, tanto sobre 
quem deve ou pode ensiná-las nas escolas de educação básica 
quanto sobre os possíveis formatos das práticas educativas a 
serem nelas desenvolvidas. Nesse sentido, não devemos ficar 
esperando que as normas possam ser propostas para gerar 
transformações na prática pedagógica cotidiana. Penna (2010, 
p. 137) aponta que as normas “podem ser utilizadas para res-
paldar ações promotoras de mudanças, se formos capazes de 
conhecê-las e analisá-las, para delas reapropriarmos”. Nesse 
sentido, se faz necessário a formação de professores capacita-
dos para tal e sobre isso, refletiremos a seguir.

Formação docente em artes-teatro: necessidade e desafios

Para pensar na aplicabilidade da Lei, há de se pensar a 
respeito da formação dos profissionais que atuarão nas escolas. 
Na LDB/96, em seu Art. 62, encontramos informações a respeito 
dos profissionais que atuarão na educação.

Art. 62. A formação de docentes para atuar 
na educação básica far-se-á em nível su-
perior, em curso de licenciatura, de gradu-
ação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do ma-
gistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, 
oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal (BRASIL, 1996).

Do contrario, ficaria impossibilitada a atuação nas escolas 
de prDo contrario, ficaria impossibilitada a atuação nas escolas 
de profissionais sem licenciatura. O texto da LDB deixa claro 
que é necessária a formação de docentes em nível superior para 
atuar em qualquer área. Del Ben (2009) apresenta que a exigên-
cia da licenciatura não é um mero capricho dos legisladores; ela 
reflete a preocupação com a profissionalização da docência e 
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com a formação adequada daqueles que irão atuar nas escolas 
de educação básica. 

Como um exercício profissional específico a docência na 
educação básica demanda a apropriação e a construção de um 
corpo também específico de conhecimentos, incluindo diversos 
tipos de saberes, aliado à compreensão do contexto de trabalho: 
a sala de aula, a instituição escolar e o sistema educacional e 
suas relações com os demais âmbitos da sociedade (DEL BEN, 
2009, p. 113).

Dessa forma, para atender à lei, faz-se necessária a arti-
culação entre as universidades, que são os centros formadores 
do professor para as linguagens artísticas, e as secretarias de 
educação. Essa articulação resultaria na criação de cursos de 
licenciatura em artes plásticas, dança, teatro e música, uma vez 
que a falta de profissionais atinge todo o quadro brasileiro.

Com o desenvolvimento cada vez maior da arte nas esco-
las, e com a implantação da educação integral em alguns muni-
cípios brasileiros, especialmente em Palmas – Tocantins, o es-
paço do ensino das artes começa a ampliar. Passamos, assim, 
nesse sistema, à realização do ensino das quatro linguagens 
artísticas, sendo assim, garantido e incluído na matriz curricular 
da educação integral. 

O município de Palmas tomou como sua principal ação a 
educação de tempo integral. Para que essa proposta realmente 
contribuísse com a formação integral do aluno, foi elaborada a 
matriz curricular, a qual propõe a integração das oficinas artísti-
cas ao currículo, observando-se duas questões centrais: a ideia 
de arte como área de conhecimento humano, patrimônio históri-
co e cultural da humanidade; e a arte como linguagem, e, portan-
to, um sistema simbólico de representação, tendo por objetivos:

Propiciar aos alunos a criação de formas artísticas, re-
presentação de ideias, emoções e sensações por meios poéti-
cos nas diferentes linguagens da arte e como representação de 
pensamentos e sentimentos; possibilitar ao aluno reconhecer-se 
como produtor nas linguagens artísticas Teatro, Dança, Artes 
Visuais ou Música mobilizando-o a ampliar seus conhecimentos 
em cada uma das linguagens; propiciar um intenso e sistema-
tizado contato dos alunos com a leitura e produção de textos 
nas linguagens não verbais, matéria-prima do universo da arte; 
Possibilitar aos alunos: manipular, organizar, compor, significar, 
decodificar, interpretar, produzir e conhecer imagens visuais, so-
noras e gestuais/corporais, entre outros (PALMAS, 2007). 

Percebemos na proposta de implantação da educação 
integral de Palmas – TO que o ensino das artes é apresentado 
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como vivências curriculares, e que esse repercute num processo 
de pensar/construir/fazer. Tal perspectiva inclui atos técnicos e 
inventivos de transformar e produzir formas a partir da matéria 
oferecida pela natureza e pela cultura em que vive o educando. 
A proposta de implantação apresenta, ainda: em cada uma das 
disciplinas ou dos componentes curriculares do ensino funda-
mental integral, a ação docente a partir de uma articulação in-
terdisciplinar e transdisciplinar, primando pela interdependência 
entre as áreas do saber. 

Constatamos que a proposta de educação integral de Pal-
mas – TO traz um grande desafio para a sua realização, pois 
para se ter uma atuação do docente de uma forma articulada 
pensando na interdisciplinaridade e transdisciplinaridade dos 
conhecimentos, faz-se necessário a formação do professor com 
esse perfil. É importante pensar que a formação, por si só, não 
é suficiente para garantir a atuação profissional nessa perspec-
tiva.

Segundo Del Ben (2009) seria preciso, além da formação 
acadêmica adquirida pelo conhecimento teórico, estabelecer 
ações vinculadas às relações sociais e institucionais, com atua-
ções práticas durante o processo. E isso vai além do domínio 
em relação ao conhecimento específico da área, mais da com-
preensão da prática pedagógica com a comunidade escolar, do 
contexto em que está inserido, pensando em ações que possam 
possibilitar mudanças significativas no processo de ensino e na 
realidade social.

Diante dessa demanda, a Universidade Federal do To-
cantins deu início às reflexões e criação de projeto para implan-
tação do Curso de artes-teatro. A seguir, abordaremos breve-
mente sobre esses processos. 

O processo de formação de docentes: um olhar sobre a Uni-
versidade Federal do Tocantins

A Universidade pública é uma instituição singular quanto 
à sua finalidade. Mesmo não tendo fins lucrativos, gera e disse-
mina conhecimentos capazes de induzir crescimento e desen-
volvimento. A Universidade pública no Brasil pode ter persona-
lidade jurídica de direito público ou privado, mas as Instituições 
Federais de Ensino Superior – IFES, por definição legal são 
exclusivamente de direito público, detentoras de autonomia ad-
ministrativa, patrimônio próprio e custeio por recursos públicos. 
Este caráter público de ordem constitucional reforça a ideia que 
este tipo de instituição deve pautar suas atividades exclusiva-
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mente pelo interesse público.
Nesse contexto nos dirigimos para o estado do Tocantins. 

O Tocantins se caracteriza por ser um Estado multicultural. O 
caráter heterogêneo de sua população coloca para a Universi-
dade Federal do Tocantins (UFT) o desafio de promover práticas 
educativas que promovam o ser humano e que elevem o nível 
de vida de sua população. A inserção da UFT nesse contexto 
se dá por meio dos seus diversos cursos de graduação, pro-
gramas de pós-graduação, em nível de mestrado, doutorado e 
cursos de especialização, integrados a projetos de pesquisa e 
extensão.  De forma indissociável, busca em suas ações propi-
ciar a formação de profissionais e produzir conhecimentos que 
contribuem para a transformação e desenvolvimento do Estado 
do Tocantins.

De acordo com o Estatuto da Fundação Universidade Fe-
deral do Tocantins (arts. 1º e 2º), a UFT é uma entidade com per-
sonalidade jurídica de direito público, instituída pela Lei 10.032, 
de 23 de outubro de 2000, vinculada ao Ministério da Educação. 
É uma entidade pública destinada à promoção do ensino supe-
rior, da pesquisa e da extensão, dotada de autonomia didático-
-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, 
de acordo com a legislação vigente.

A Universidade norteia-se pelos princípios estabelecidos 
no Estatuto e no Regimento (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
TOCANTINS, 2009), tais como:

I - estimular a criação cultural e o desen-
volvimento do espírito científico e do pen-
samento reflexivo;
II - formar profissionais nas diferentes áre-
as do conhecimento, aptos à inserção em 
setores profissionais e à participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, 
colaborando na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e 
investigação científica, visando ao desen-
volvimento da ciência, da tecnologia e da 
criação e difusão da cultura, desenvolven-
do-se, desse modo, o entendimento do ho-
mem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação dos conheci-
mentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade, 
bem como comunicar o saber por meio do 
ensino, de publicações ou de outras for-
mas de comunicação;
V - suscitar o desejo permanente de aper-
feiçoamento cultural e profissional e pos-
sibilitar a correspondente concretização, 
integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelec-
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tual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração;
VI - estimular o conhecimento dos proble-
mas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços es-
pecializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade;
VII - promover a extensão de forma aber-
ta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resul-
tantes da criação cultural e da pesquisa 
científica e tecnológica geradas na Insti-
tuição.

No contexto dessas mudanças globais e como desdobra-
mento de lutas e demandas históricas por uma educação supe-
rior gratuita e de qualidade, o Brasil iniciou em 2003 um conjunto 
de medidas com vistas à expansão da educação superior no 
país, tendo como primeira ação efetiva a implantação do Pla-
no de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI) em 2007 (BRASIL, 2007).  Na primeira etapa de im-
plementação do Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais – REUNI, foram criados vários cursos 
na Universidade Federal do Tocantins, e o curso de Artes-Tea-
tro / Licenciatura foi contemplado nesse documento. Prevendo 
uma carga horária de 2800 horas com 4 anos de integralização, 
o curso prepara professores para atuarem na Educação Básica 
no ensino de Artes-Teatro, tanto em sala de aula quanto em 
pesquisas educacionais (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TO-
CANTINS, 2009). 

Desse modo, o Curso de Licenciatura em Artes–Teatro 
foi resultado do amadurecimento do processo de institucionali-
zação da Universidade Federal do Tocantins (UFT) desde 2003 
quando iniciou seu processo de instalação. Desde o início, a 
UFT cuidou de sanar os problemas dos cursos transferidos pelo 
Estado, mas buscou otimizar e ampliar a oferta de vagas ociosas 
e novos cursos demandados pela sociedade. A criação da Dire-
toria de Arte e Cultura e a construção Centro Universitário Inte-
grado de Ciência, Cultura e Arte – CUICA foram decisivos para o 
nascimento dos primeiros movimentos institucionais para envol-
ver a comunidade universitária no universo da arte e da cultura.

Assim sendo, a iniciativa de criação do curso foi amadu-
recida tendo em vista a demanda vinda do mercado de trabalho. 
Há poucos profissionais graduados em Artes, seja Artes Visuais, 
Teatro, Dança, ou Música, atuando na educação básica no To-
cantins e nenhum curso de Artes credenciado, até aquele mo-
mento, no Estado. A situação da exiguidade de professores com 
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formação específica tornou-se mais grave com a obrigatoriedade 
do ensino de Artes no Ensino Fundamental. Quando em 2007, 
no campus de Palmas, começaram as discussões em relação à 
proposta de adesão ao programa de Reestruturação e Expan-
são das Universidades Federais – REUNI, o grupo de Artes já 
tinha galgado um nível de discussão e discernimento que foram 
imprescindíveis para inserir o curso de Artes no projeto do REU-
NI/UFT (UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009).

O Curso de Licenciatura em Artes–Teatro foi elaborado, 
de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009), por uma comissão in-
terdisciplinar de professores da UFT, formada pela Direção do 
Campus de Palmas e pela PROGRAD/UFT, que com base em 
muitas discussões, pesquisas e consultoria de especialistas na 
área, construiu o Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Licen-
ciatura em Artes – Teatro, de forma integrada e articulada com a 
Licenciatura em Filosofia. Ainda no PPC, notamos um trabalho 
que procura fundamento na necessidade de criação de um cur-
so centrado na realidade do ensino e seus desafios contempo-
râneos, buscando as transformações do campo da arte, e ainda 
as exigências do Ministério da Educação, considerando a nova 
regulamentação para os cursos de licenciatura (UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009).

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (UNIVER-
SIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009, p. 18):

O curso em Artes–Teatro, na modalidade 
Licenciatura, tem como núcleo epistemoló-
gico a integração entre teoria e prática do 
fazer teatral e sua pedagogia específica. 
Neste sentido, o teatro é assumido, em 
uma perspectiva de ensino-aprendizagem, 
como forma de conhecimento e como prá-
tica produtiva e integrativa dos aspectos 
cognitivos e afetivos da expressão huma-
na. Justifica-se a criação do curso pelo 
pequeno número de professores formados 
na área de Artes, para atuar nas escolas 
públicas municipais e estaduais.

Desse modo, o curso foi pensado e implantado para suprir 
inicialmente uma demanda específica do Estado, com o objetivo 
de formar educadores com conhecimentos teóricos, metodológi-
cos, estéticos, políticos e pedagógicos sobre a arte. Assim, te-
riam condições e possibilidades, a partir de um discurso artístico 
e cênico, estabelecer uma participação criativa em suas ações 
pedagógicas, pensando na crítica da arte e cultura no contexto 
da Amazônia.
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O processo de formação docente em artes-teatro: criação e 
reflexões do Parfor na UFT

O Plano Nacional de Formação de Professores da Edu-
cação Básica -  Parfor, vinculado à CAPES, na modalidade pre-
sencial, é um Programa instituído para atender o disposto no 
artigo 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 
2009: oferta emergencial de cursos de licenciaturas e de cursos 
ou programas especiais dirigidos aos docentes em exercício há 
pelo menos três anos na rede pública de educação básica, que 
sejam: a) graduados não licenciados; b) licenciados em área di-
versa da atuação docente; e c) de nível médio, na modalidade 
Normal (BRASIL, 2009). 

O objetivo do Parfor é induzir e fomentar a oferta de edu-
cação superior, gratuita e de qualidade, para professores em 
exercício na rede pública de educação básica. Preparar profis-
sionais que possam obter a formação exigida pela Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN e contribuir para 
a melhoria da qualidade da educação básica no País. O aces-
so dos docentes à formação, requerida na LDBEN, é realizado 
por intermédio da oferta de turmas especiais, por Instituições de 
Educação Superior – IES, em cursos de: 

• Licenciatura – para docentes ou tradutor intérprete de 
Libras em exercício na rede pública da educação básica que não 
tenham formação superior ou que mesmo tendo essa formação 
se disponham a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina 
em que atua em sala de aula; 

• Segunda licenciatura – para professores que estejam 
em exercício há pelo menos três anos na rede pública de edu-
cação básica e que atuem em área distinta da sua formação 
inicial, ou para profissionais que atuam como tradutor intérprete 
de Libras; 

• Formação pedagógica – para docentes graduados não 
licenciados que se encontram no exercício da docência ou que 
atuem como tradutor intérprete de Libras na rede pública da 
educação básica.

O relatório de 2013 da CAPES (2013) consta que se en-
contra em andamento quatro turmas de curso de Teatro, como 
1ª Licenciatura. Esse curso, em especial, tem pouca oferta nas 
IES, sobretudo, quando nos referimos à licenciatura. Ainda as-
sim, o curso de Artes-Teatro começa a ocupar um espaço dentro 
da oferta de cursos do Plano Nacional. Esclarecemos que o cur-
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so possibilita a formação de um profissional com especificidade 
para essa linguagem, excluindo a figura do profissional poliva-
lente, ou seja, aquele que atende a todas as linguagens. Atual-
mente, existem duas turmas já concluídas, e duas em processo 
de formação acadêmica no Campus de Palmas.

O Projeto Pedagógico do Curso está organizado em mo-
mentos de formação distintos, mas interligados. Cada momen-
to é um ciclo. São três os ciclos: 1- Ciclo de Formação Geral 
(Ciclo I); 2- Ciclo de Formação Profissional (Ciclo II); 3- Ciclo 
de Formação Avançada (Ciclo III). Em cada ciclo encontram-se 
os eixos, em que os conteúdos curriculares se articulam (UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009). Os conteúdos 
curriculares são ofertados na forma de disciplinas no regime de 
créditos. 

Vale destacar que o Ciclo II que trata da formação espe-
cífica tem como objetivo dar continuidade ao processo de forma-
ção do aluno de forma a preparar o licenciado em Artes – Teatro, 
para atuar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, 
bem como no ensino informal; também, formar profissionais 
habilitados para a pesquisa na área de ensino de artes, seus 
conteúdos, objetivos e pressupostos metodológicos e avaliação 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, 2009). 

A proposta do curso demonstra a necessidade de desen-
volver as disciplinas com os conhecimentos teórico-práticos arti-
culados entre si, uma vez que a teoria é indissociável da prática. 
E nessa perspectiva, compreende-se a importância da supera-
ção da fragmentação entre teoria e prática a partir do concei-
to de práxis. Procura-se desenvolver atividades de ensino com 
ações que possibilitem uma atitude investigativa, envolvendo a 
reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos 
alunos e da sociedade. 

E isso não tem sido complexo, por perceber que a prática 
dos discentes do curso tem elementos que contribuem para essa 
reflexão, por terem experiências anteriores de sala de aula. Tais 
vivências têm enriquecido as discussões nas aulas, tornando-as 
mais reflexivas e instigantes ao que o projeto e professores têm 
apresentado no decorrer do desenvolvimento das disciplinas. O 
que se percebe é que essas particularidades têm motivado os 
docentes da UFT a participarem do projeto com mais vivacidade 
e responsabilidade, diante do perfil dos discentes encontrados 
por eles e das possibilidades de reflexões e trocas de conheci-
mentos. 

Sabe-se que a profissão docente é uma prática social, ou 
seja, como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade 
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social, por meio da educação que ocorre e pelas instituições de 
ensino. Para melhor compreendê-la, é necessário distinguir a 
atividade docente como prática e como ação. 

Para Sacristán (1999), a prática é institucionalizada; são 
as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos ins-
titucionalizados, configurando a cultura e a tradição das institui-
ções. Essa tradição seria o conteúdo e o método da educação.  
E a estrutura da prática institucional obedece a múltiplos deter-
minantes, tendo sua justificação em parâmetros institucionais, 
organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos 
professores e das condições físicas existentes.

A ação refere-se aos sujeitos, seus modos de agir e pen-
sar, seus valores, seus compromissos, suas opções, seus de-
sejos e vontade, seu conhecimento, seus esquemas teóricos de 
leitura do mundo, seus modos de ensinar, de se relacionar com 
os alunos, de planejar e desenvolver seus cursos (SACRISTÁN, 
1999). Se a pretensão é alterar as instituições com a contribui-
ção das teorias, é preciso compreender a imbricação entre sujei-
tos e instituições, ação e prática.

Nessa perspectiva, como reflexão sobre as práticas pe-
dagógicas das instituições escolares, o que se percebe é que 
estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso 
de formação, constituindo um verdadeiro e articulado projeto po-
lítico pedagógico de formação de professores cuja marca é a de 
alavancar o estágio como pesquisa (PIMENTA, 2001). É essa a 
proposta que defendemos para a formação dos alunos inseridos 
no Curso de Artes-Teatro/Parfor da UFT. Assim, poderá ocorrer, 
portanto, desde o início do curso, a relação entre os saberes 
teóricos e os saberes das práticas no processo de formação, 
garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem suas escolhas 
de serem professores a partir do contato com as realidades de 
sua profissão.

Assim, o curso de Artes-Teatro desenvolvido na UFT tem 
buscado preparar um trabalho docente coletivo, uma vez que 
o ensino não é um assunto individual do professor. Acredita-se 
que a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos profes-
sores e das práticas institucionais, situadas em contextos so-
ciais, históricos e culturais.

Deve-se, pensar em atividades que concebem o percurso 
formativo, alternando os momentos de formação dos estudan-
tes na universidade e no campo de estágio tornando as ações 
mais frequentes, para que as propostas se efetivem de maneira 
interdisciplinar. As propostas devem considerar que teoria e prá-
tica estejam presentes tanto na universidade quanto nas insti-
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tuições-campo. O desafio é proceder a um intercâmbio, durante 
o processo formativo, do que se teoriza e do que se pratica em 
ambas. Esse movimento pode ser melhor realizado em uma es-
trutura curricular que supõe momentos para reflexão e análise 
das práticas institucionais e das ações dos professores, à luz 
dos fundamentos teóricos das disciplinas e das experiências de 
seus profissionais.

Considerações finais

 Acredita-se que a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional de 1996 contribui para nos situar enquanto per-
sonagens (professores de Artes, especificamente da linguagem 
Teatro) importantes na Educação Básica, porém, outros perso-
nagens se tornam essenciais para a efetivação de uma área que 
ainda busca se definir claramente na Legislação. Percebe-se o 
quão se faz necessário realizar a formação do professor que 
está na sala de aula, pois assim, o professor ter-se-á suporte 
pedagógico para desenvolver o ensino das Artes, podendo con-
tribuir de forma significativa para a formação do aluno.

Diante das experiências vivenciadas no curso Artes-Tea-
tro na modalidade Parfor/UFT como coordenadora e professora 
percebemos no decorrer das nossas práticas em sala de aula, 
as histórias relatadas pelas discentes, o que as constituem, dos 
encontros e desencontros pessoais, sociais, culturais, político e 
profissionais. As limitações e competências de cada uma. 

Seus relatos de vida, principalmente relacionados a es-
colha da profissão docente, as experiências formadoras, con-
tribuem positivamente nas reflexões dos percursos por elas vi-
vidos, sobretudo as implicações dessas experiências, das suas 
ações enquanto professor. Além da relação que isso tem com 
o processo de aprendizagem do seu aluno e dele mesmo, no 
processo de formação atual que estão desenvolvendo no curso 
de Artes-Teatro. 

Percebe-se com esse estudo, que a criação dos cursos 
na modalidade Parfor vem fortalecer as linguagens artísticas 
nas escolas do Estado e Municípios. É visto como uma oportuni-
dade para as professoras que ali estão e que não possuíam uma 
linguagem e formação específica para ministrarem a disciplina 
que estava alocada como, por exemplo, em “Artes”.  

As reflexões expostas aqui nos permitem concluir que 
pensar sobre nossas práticas a partir da formação profissional 
vinculadas às experiências de vida implica num trabalho con-
tínuo e de crescimento. E é dessa maneira que as aulas vêm 
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acontecendo. Há uma troca de saberes entre os envolvidos no 
espaço de formação acadêmica.  E consequentemente, essas 
discussões poderão influenciar no fazer pedagógico do profes-
sor em suas atividades em sala de aula. Os desafios que o ser 
professor nos traz devem, desde o início, estar relacionadas 
com os saberes e prática docente e refletidos no ambiente aca-
dêmico.

Acreditamos que as reflexões aqui apontadas, indicando 
a importância do programa Parfor para a formação de professo-
res pode contribuir para o estabelecimento de novas estratégias 
no processo de ensinar e aprender entre os personagens envol-
vidos no Curso Artes-Teatro. Além de possibilitar o seu fortaleci-
mento na articulação dos sistemas de ensino com as instituições 
do ensino superior. 

Consideramos que este trabalho cumpriu o seu objetivo, 
mas sabemos que há outras formas de análises que, sob ou-
tros pontos de vista, poderão contribuir significativamente com 
a manutenção e desenvolvimento do Curso em Artes-Teatro na 
modalidade Parfor. Confiamos que esta reflexão seja o ponto de 
partida para novas pesquisas e discussões, ao mesmo tempo 
em que manifestamos nosso interesse em prosseguir com estu-
dos nessa direção.
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PEDAGOGIA (S) NA PRÁTICA DOCENTE: 
SIGNIFICAÇÕES DE UMA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES IDEALIZADA POR UMA 

POLÍTICA PÚBLICA- PARFOR1

Jéssica da Silva de Oliveira2

Resumo
Esse trabalho tem como foco de estudo o programa de forma-
ção de professores em serviço, denominado Parfor. Escolheu-
-se como recorte de pesquisa a segunda turma do Curso de 
Pedagogia/ Parfor da UNISINOS, cujo início do curso ocorreu 
no segundo semestre de 2012. A investigação buscou analisar 
quais as significações e os impactos do curso de Pedagogia 
Parfor da UNISINOS nas práticas docentes das acadêmicas/ 
professoras da turma 2012/ 2. Esse estudo é de cunho qualitati-
vo e tem como enfoque metodológico a pesquisa-ação, devido à 
pesquisadora fazer parte da turma com a qual se desenvolveu a 
investigação. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com seis acadêmicas/ 
professoras. Os resultados desvelam que as principais signifi-
cações e impactos gerados pelo programa são: a formação que 
essas acadêmicas/ professoras obtiveram foi significativa para 
suas escolas e geraram implicações sobre suas ações pedagó-
gicas. As entrevistadas pontuaram que suas posturas docentes 
estão mais apropriadas ao âmbito escolar, que dividiram suas vi-
vências com as colegas de profissão, repassando leituras e no-
vas concepções da educação. Diante disso, é possível afirmar 
que o Parfor na UNISINOS alcançou perspectivas fundamentais 
no que diz respeito à formação de professores: a reflexão, a me-
lhoria do ensino, a importância do coletivo, a qualificação profis-
sional, a valorização dos docentes e as atividades acadêmicas 
conectadas ao contexto escolar. 
Palavras-chave: Formação de professores. Parfor. Reflexão 
docente.

1 Trabalho apresentado como requisito parcial de Conclusão de Curso 
para obtenção do título de Licenciada em Pedagogia pela Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos e orientado pela Profª Dr. Nara Nörnberg.
2 Jéssica da Silva de Oliveira: Graduada em Pedagogia (2016/1) 
pela Universidade do Vale dos Sinos de São Leopoldo, Rs, através 
do programa Parfor (Plano Nacional de Formação de Professores). 
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Introdução

Esse estudo foi realizado para o Trabalho de Conclusão 
de Curso no qual optei por investigar as significações e os im-
pactos do curso de Pedagogia Parfor nas práticas docentes das 
acadêmicas/ professoras da turma 2012/ 2, da Universidade do 
Rio dos Sinos. A turma em que também fazia parte. 

Dessa forma, essa pesquisa é de cunho qualitativo e com 
enfoque metodológico a pesquisa-ação, devido à pesquisadora 
fazer parte da turma com a qual se desenvolveu a investigação. 
Para coleta de dados realizou-se entrevistas semiestruturadas 
com 6 acadêmicas/ professoras. A faixa etária das entrevista-
das varia de 24 anos a 47 anos de idades, duas delas atuam 
na Educação Infantil, duas no Ensino Fundamental, uma com 
classes multisseriadas3 e uma no programa contraturno4. Todas 
em escolas municipais.

Ao analisar os dados, percebemos a necessidade de 
apresentá-los em categorias, que foram resumidas para essa 
apresentação. As categorias ficaram da seguinte maneira: a pri-
meira traz os impactos da formação proporcionada pelo curso 
para as escolas e à prática docente dessas acadêmicas/ profes-
soras e, a outra, o antes e depois de cursar a Pedagogia/ Parfor.

Impactos do processo formativo para escola e para prática 
docente

Essa categoria propõe-se a discutir e compreender se a 
formação em Pedagogia, por meio do Programa Parfor na UNI-
SINOS, conferiu algum impacto para a escola e para as práticas 
pedagógicas dessas acadêmicas/ professoras.

Para entender esse processo, primeiramente, buscamos 
identificar se as atividades acadêmicas cursadas durante a for-
mação foram aproveitadas nas ações com os alunos e na esco-
la. A entrevista D respondeu da seguinte maneira: 

3 Conforme Menezes e Santos (2001) classes multisseriadas são: 
“Organização do ensino nas escolas em que o professor trabalha, na 
mesma sala de aula, com várias séries simultaneamente. As classes 
multisseriadas existem principalmente nas escolas do meio rural, 
visando diminuir a evasão escolar, [...]”.
4 Contraturno na escola dessa acadêmica/ professora ocorre no turno 
inverso da aula, tem como objetivo atender aos alunos cujos pais 
trabalham o dia inteiro e não têm com quem deixá-los. Nesse espaço, 
são realizadas atividades diferenciadas que contemplem o processo de 
aprendizagem.
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Com certeza a maioria delas, principal-
mente as disciplinas que trabalha bem 
mudanças e reflexões pra as práticas do-
centes. Eu levei pra dentro da sala de aula, 
experimentei com meus alunos bem isso 
pra vê se dava certo, se não dava certo. 
E não somente aquelas que foram me pe-
dido pra fazer em forma de trabalho, mas 
outras que a gente comentava, que a gen-
te via lá. Algumas através das leituras. Eu 
levei muitas pra dentro da sala de aula e 
posso dizer que 95% delas deram certo, 
sim (ACADÊMICA/ PROFESSORA D).

A acadêmica/ professora relata que conseguiu transpor 
os estudos realizados na Universidade para a sala de aula. Pon-
tua que experimentou, pesquisou, indagou e refletiu o ideal para 
sua ação docente. Percebe-se na sua fala características de um 
profissional reflexivo, que pondera, analisa e com responsabili-
dade avalia o seu ato de ensinar. Essa professora está há vinte 
anos na instituição, poderia ter se acomodado, mas buscou me-
lhorar e ampliar seus saberes.

Conforme Tardif (2014, p. 286), os professores: “[...] pro-
duzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são capa-
zes de deliberar sobre suas próprias práticas, de objetiválas, de 
aperfeiçoá-las e de introduzir inovações susceptíveis de aumen-
tar sua eficácia.” São esses os docentes entendidos como pro-
fissionais reflexivos, porque buscam refinar suas ações e seus 
modos de ensinar. Não se condicionam, mas se transformam ao 
longo do tempo.

Desse modo, a entrevistada C colocou que antes da for-
mação:

[...] a gente fazia as coisas sem saber. Tu 
fazias porque achava que era aquele jeito 
certo, mas tu não sabias por que e lá na 
faculdade a gente viu. A gente viu vários 
pensadores, ai tu sabe o porquê tu ta fa-
zendo aquilo. O porquê não pode usar o 
bico o tempo todo, o porquê a criança pre-
cisa do objeto de apego. Porque agora tu 
tens o outro lado que a gente não tinha, a 
gente fazia porque alguém disse pra gen-
te fazer, fazia por fazer, não fazia porque 
existia alguém que já estudou isso e acha 
que isso é importante (ACADÊMICA/ PRO-
FESSORA C).

O que ela traz é o fazer por fazer, sem uma intencionali-
dade pedagógica ou apenas porque é imposto pela instituição. A 
base teórica fornece argumentos para dialogar e mostrar novas 
formas de fazer educação. Por isso, teoria e prática precisam 
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estar articuladas na ação docente. Também, se pensarmos na 
proposta reflexiva, Garcia (2005) exalta que um dos princípios 
para isso é a mentalidade aberta, que se dispõe a ouvir, refletir, 
sem preconceitos e sem receios. Aceitar propostas e dialogar. 
Tentar melhorar o que já existe. 

Os professores também possuem dúvidas, medos, incer-
tezas no ato de ensinar, porque, além de profissionais, são hu-
manos. Portanto, a necessidade da formação permanente, pois 
o seu papel é ajudar na superação dessas barreiras e forne-
cer subsídios para os docentes em serviço. Todavia, isso exige 
comprometimento e dedicação durante esse processo, porque 
“Há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e 
que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar.” 
(FREIRE, 2011, p. 75, grifo do autor). O ato de estudar carece 
compromisso e responsabilidade com a profissão almejada, me-
rece dedicação e vontade de mudança.

A entrevistada A destaca que o curso trouxe mais firmeza 
no que tange às suas ações docentes. Ela afirma que:

Minha prática modificou em algumas coi-
sas eu acho que eu fazia a maioria, dentro 
do certo, do que é considerado mais cor-
reto. A maioria eu já fazia, pelo menos, eu 
to com mais firmeza, embasamento. Eu ti-
nha muita dúvida porque eu não lia muito, 
isso a gente peca muito. Hoje já leio mais, 
me preparo, reflito antes de fazer, obser-
vo mais, penso nos alunos (ACADÊMICA/ 
PROFESSORA A).

Suas colocações se encaixam na proposta de formação 
de professores na busca por profissionais reflexivos, que perce-
bem a importância de pensar nos alunos, de rever suas concep-
ções, de se dispor a estudar e aprimorar suas atitudes docentes. 
Também, coloca a falta de leitura e pesquisa. 

Segundo Freire (2011, p. 30), os professores necessitam 
perceber que “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem en-
sino. [...] Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago 
e me indago. Pesquiso para constatar, constatando; intervenho 
intervindo; educo e me educo.” O ato de pesquisar é essencial à 
profissão docente, porque o compromisso é com a formação dos 
sujeitos. É preciso ensinar de acordo com a atualidade, buscar 
conhecimentos e construí-los com os alunos. 

Desse modo, as entrevistas C e E trazem outro ponto de 
mudança em suas práticas: o posicionamento frente às famílias 
e à instituição que atuam. Elas destacam: 
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Minha prática modificou ao longo do curso. 
A postura, a maneira de falar nas reuniões 
com as famílias, a maneira de abordar as 
famílias, muitas vezes a gente precisa falar 
algumas coisas e a gente não sabia como, 
ou achava que não era necessário, mas 
muitas vezes a gente tem que chamar a 
família. (ACADÊMICA/ PROFESSORA C)

Bastante, hoje eu estou em um cargo de 
gestora e ajudou bastante. Em pensar, 
em ter mais argumento pra tratar com as 
pessoas porque antes, de repente os argu-
mentos que eu tinha não eram os mesmos. 
Porque hoje eu tenho respaldo e embasa-
mento pra poder falar e ter certeza do que 
eu to falando. Antes eu não tinha todo esse 
respaldo que eu tenho pedagógico pra fa-
lar. (ACADÊMICA/ PROFESSORA E)

A formação deve viabilizar renovações nas atitudes pro-
fissionais. O que essas acadêmicas/ professoras destacam 
é que, ao longo da graduação, identificaram modificações em 
suas formas de agir no âmbito escolar. Seus argumentos e suas 
ações se fortaleceram e se ampliaram. Sobre isso, é importante 
compreender que “[...] a formação envolve um duplo processo: o 
de autoformação dos professores, [...] e o de formação nas insti-
tuições escolares onde atuam.” (PIMENTA, 2008, p. 30).

Nessa perspectiva, a formação necessita gerar impactos 
na postura dos professores e na escola. A entrevistada B relata 
que alguns fatores se modificaram:

Eu acho que essa questão do olhar crítico, 
de questionar as coisas, de ter algum ar-
gumento, eu já sempre fui de questionar, 
não concordar com as coisas de imediato, 
mas hoje eu tenho uma bagagem, um ar-
gumento em dizer não é bem assim, fula-
no pensa assim. Sabe uma troca e até de 
como expor esses meus questionamentos, 
como tu já tem uma bagagem ao mesmo 
tempo em que, se espanta, está mais qua-
lificada, mais ciente as pessoas param pra 
te ouvir. Já não aceita as coisas simples-
mente por aceitar, mas não sai brigando 
(ACADÊMICA/ PROFESSORA B).

Por vezes, nas instituições de ensino, alguns conflitos 
ocorrem, porém só podem ser resolvidos com diálogos e argu-
mentos contundentes. Essa acadêmica/ professora afirma que, 
durante sua formação, conseguiu adquirir conhecimentos que 
ampliaram sua postura enquanto profissional. Segundo a entre-
vistada, isso gerou mudanças na escola em que trabalha, pois, 
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agora, consegue resolver as situações calmamente e com em-
basamento teórico.

Pensando sobre isso, Nóvoa (1995, p. 27) coloca que “Im-
porta valorizar paradigmas de formação que promovam a pre-
paração de professores reflexivos, que assumam a sua respon-
sabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que 
participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas”. Ou seja, que os docentes sejam sujeitos ativos e 
centrais no âmbito escolar. Como a entrevistada C pontuou ela 
questiona as imposições e normativas com argumentos, e des-
taca outras perspectivas, isso vem corroborando com o espaço 
em que atua.

Como professora iniciante, a entrevistada F relatou o que 
percebeu em sua escola:

Depois das aulas, participamos de reuni-
ões pedagógicas e, nessas, muitas ob-
servações e reflexões foram feitas a partir 
do que foi estudado na UNISINOS pelo 
programa Parfor. Então eu acho que com 
certeza esse programa tem um grande 
impacto sim na educação, e a escola co-
meça a “remexer” um pouco no que ela 
sempre pensava e na maneira como ela 
sempre atuava. E ai, o professor que está 
em formação naquele momento traz novos 
conhecimentos para a escola e influencia 
muito (ACADÊMICA/ PROFESSORA F).

Essa acadêmica/ professora traz o elemento das reuniões 
pedagógicas nas escolas. O objetivo é que, nesses instantes de 
discussões, o docente em formação possa colaborar com funda-
mentos e concepções atualizadas e que faça os demais refleti-
rem. Nesse sentido, não se pode formar apenas para obtenção 
de um diploma, mas para ampliar o espaço de trabalho. Segun-
do essa entrevistada, foi isso que ocorreu em sua instituição.

Por esse motivo, é tão importante que as instituições or-
ganizem momentos de reflexão sobre as ações. “Na escola e 
nos professores, a constante atitude de reflexão manterá pre-
sente a importante questão da função que os professores e a 
escola desempenham na sociedade e ajudará a equacionar e 
resolver dilemas e problemas.” (ALARCÃO, 2003, p. 46). Com 
parceria, diálogo, estudo e apoio todos os sujeitos inseridos no 
âmbito educacional podem gerar boas mudanças e novas for-
mas de fazer educação.

Assim sendo, percebe-se que a formação que essas aca-
dêmicas/ professoras obtiveram foi significativa para suas esco-
las e geraram implicações sobre suas ações pedagógicas, pois, 
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a partir dos estudos realizados, construíram novos conhecimen-
tos. Também, ressaltaram que suas posturas docentes estão 
mais apropriadas ao âmbito escolar, que dividiram suas vivên-
cias com as colegas de profissão, repassando leituras e novas 
concepções da educação. 

Por isso, para encerrar essa categoria de análise, trago 
um excerto de Nóvoa (1992, p. 9): “Não há ensino de qualida-
de, nem reforma educativa, nem inovação pedagógica sem uma 
adequada formação de professores.”. Ou seja, se as acadêmi-
cas/ professoras do Parfor conseguiram reavaliar e diversificar 
suas práticas docentes é porque a formação que realizaram foi 
qualificada e produtiva.

“Antes e depois” do Parfor

Essa categoria de análise da pesquisa tem como ênfase 
a descrição e análise de como as acadêmicas/ professoras en-
trevistadas sentiam-se “antes” da formação, enquanto sujeitos e 
docentes e o que almejam para seu futuro, pessoal e profissio-
nal. Para que se tenham uma melhor compreensão, apresenta-
rei o que cada uma delas pontuou. Início com a entrevistada A 
que respondeu:

Eu gosto muito de ser professora, gosto 
muito do que faço, principalmente da parte 
da alfabetização. Então eu era bem feliz 
assim, só faltava mesmo à parte da teoria 
para provar se aquilo que estava fazendo 
era o certo. Sempre tinha muitas dúvidas: 
será que estou certa? Porque a gente vai 
criando jeitos, estilos, técnicas próprias. 
Hoje reflito mais, me avalio mais. Eu tam-
bém escrevo mais, faço mais relatórios 
[...]. (ACADÊMICA/ PROFESSORA A)

Conforme sua resposta, ela se percebe diferente. Atual-
mente, possui uma visão diversificada para o ato de ensinar e 
adquiriu conhecimentos teóricos na formação. Esses saberes 
ajudaram-na a verificar se suas ações eram corretas. 

A entrevistada B respondeu para essa pergunta o seguinte:
Bom como eu trabalho no contraturno, te-
nho uma carga horária de 30 horas. En-
tão as pessoas acham que vou me formar 
e vou sair dali, vou fazer outro concurso, 
mas não é essa minha intenção. Quando 
busquei a Universidade, era justamente 
pra qualificar aquele momento ali, era pra 
entender pra que servia o contraturno, o 
que nos teríamos ali para oferecer para 
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as crianças. Porque é uma área que tem 
muitas críticas e que é visto como puro 
assistencialismo, e é assistencial. [...] ao 
mesmo tempo em que eu sei que o moti-
vo do contraturno é assistencial, eu penso 
que aceitei essa ideia, mas eu tenho que 
só fazer isso? O que mais posso fazer pra 
contribuir à aprendizagem deles. (ACADÊ-
MICA/ PROFESSORA B).

Através de sua colocação, fica claro que a docente buscou 
a Pedagogia para qualificar-se e contribuir à instituição em que 
atua. Também, que foi indagada se buscaria outro concurso, 
todavia seu objetivo era melhorar sua ação pedagógica na 
escola em que trabalha. 

É necessário compreender que: 
[...] as transformações das práticas docen-
tes só se efetivam, à medida que o profes-
sor amplia sua consciência sobre a própria 
prática, a de sala de aula e da escola como 
um todo, o que pressupõe os conhecimen-
tos teóricos e críticos sobre a realidade 
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 91, grifo das 
autoras). 

Ou seja, a entrevistada sabe os problemas que emergem 
na instituição em que leciona e procurou a formação para melho-
rar esse espaço, adquirindo na formação a ampliação da “cons-
ciência sobre sua prática”.

A entrevistada C retomou seus estudos, juntamente com a 
atuação docente. Por esse motivo, alegou que logo que ingressou:

Foi bem difícil o início pra mim, porque eu 
achava que não ia dar conta, principalmen-
te, com o trabalho não, com o trabalho em 
seguida como eu tinha feito o Magistério 
tinha uma boa noção, mas depois que 
comecei a faculdade junto, o primeiro se-
mestre foi um choque!! Eu achei que não 
ia conseguir. (ACADÊMICA/ PROFESSO-
RA C)

A entrevistada acreditava que cursar um ensino superior 
e trabalhar como professora não seria suportável. Entretanto, 
atualmente está em processo de conclusão de curso. Claro, 
sempre que iniciamos algo, incertezas e medos surgem, porém, 
se queremos verdadeiramente alcançar um objetivo, precisa-
mos de dedicação.

Assim, como Freire (2011, p. 133) destaca “Seria impos-
sível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e aos outros 
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à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas”. 
Enquanto inacabados, possuímos muitas incertezas, por isso é 
necessário buscar as respostas. Tanto que, quando questiona-
da o que deseja fazer quando terminar sua formação pelo Par-
for, respondeu:

Para o futuro não quero trocar de área, 
mas procurar um reconhecimento maior. 
Procurar na Educação Infantil fazer uma 
pós. [...] é o que eu gosto. Não pretendo 
parar!! Não vou retornar logo em seguida, 
mas queria fazer algo na Educação Infan-
til. Talvez mudar para outro município, mas 
continuar na infantil. (ACADÊMICA/ PRO-
FESSORA C)

Dessa maneira, com a formação, essa docente busca 
reconhecimento profissional e melhores condições de trabalho. 
Sobre isso, Freire (2011) enaltece que a profissão docente exige 
responsabilidade dos profissionais. Por esse motivo, é que se 
faz necessário defrontar as ações para que sejam reconhecidas 
e respeitadas. Essa acadêmica/ professora esclarece também 
que já decidiu sua área de atuação, no caso a infantil, e que 
dará continuidade à sua formação, buscando uma Pós-Gradua-
ção específica à sua área. 

A acadêmica/ professora D falou que:
[...] antes do Parfor tinha muitos medos, 
sempre fui de tentar fazer uma prática di-
ferenciada, buscar conhecimentos, buscar 
através de leituras mudanças na sala de 
aula. Mas ali me deu certeza. Eu sabia o 
que estava fazendo, a partir do momento 
que comecei ali. (ACADÊMICA/ PROFES-
SORA D)

Nesse sentido, coloca que enquanto professora se sentia 
insegura, porém durante a formação, obteve um amadurecimen-
to pedagógico e teórico e que percebeu na formação os cami-
nhos que desejava seguir.

Segundo Freire (2011), os professores precisam ter segu-
rança em si mesmo. O autor pondera que, “É a segurança que 
se expressa na firmeza com que atua, com que decide, com que 
respeita as liberdades, com que discute suas próprias ações, 
com que aceita rever-se.” (FREIRE, 2011, p. 89). Desse modo, 
a acadêmica/ professora D conquistou, na formação inicial, essa 
segurança para agir com os alunos e para se posicionar na es-
cola. O que ela coloca é que precisava de mais segurança e res-
postas, e que as encontrou ao longo do curso Pedagogia/ Parfor.
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Nessa perspectiva, indaguei quais as suas pretensões fu-
turas. Sua colocação foi que:

“Pretendo continuar na área da educação, 
pretendo sim levar todo esse conhecimen-
to para dentro da escola. Eu não digo que 
por muito tempo enquanto professora, por-
que quero ir além da graduação. Vários 
fatores despertaram muita curiosidade, 
muita vontade de continuar estudando, 
embora seja cansativo, embora tenha fa-
mília, tenha filhos, tenha um trabalho de 
40 horas, mas esse desejo foi despertado 
em mim e eu quero continuar. De alguma 
forma, vai refletir na sala de aula. Preten-
do não como supervisão, orientação, mas 
trabalhar de uma forma que faça diferen-
ça, através de uma pedagogia hospitalar. 
Então, estou agora com isso em mente de 
trabalhar em hospitais, com crianças que 
tenham necessidades e lá fazer com que 
aquilo que aprendi para as necessidades 
ou de repente alguma outra área da edu-
cação que esse conhecimento seja refleti-
do”. (ACADÊMICA/ PROFESSORA D)

Sonhos despertos, concepções fortalecidas e objetivos 
traçados, isso é o que a formação proporcionou para a referida 
professora. Atuante em uma escola há 20 anos, durante o curso 
de Pedagogia, identificou outra aptidão, a de trabalhar com a 
Pedagogia Hospitalar.

Pensando sobre isso, seu relato encaixa-se na perspecti-
va reflexiva, pois: “O conceito de professor como prático reflexi-
vo reconhece a riqueza da experiência que reside na prática dos 
bons professores” (ZEICHNER, 1993, p. 17). Essa entrevistada 
pensa no futuro e almeja qualificar a educação a partir da sua 
prática. Além disso, não quer guardar seus saberes, mas trans-
portá-los para além dos muros da escola. Isso é uma atitude 
reflexiva, atitude de um “bom” professor.

Continuando com as entrevistas, a acadêmica/ professo-
ra E está, atualmente, à frente da direção de uma instituição 
de Educação Infantil. Antes da formação, considerava que: “[...] 
não tinha tanto respaldo teórico e pedagógico que hoje tenho. 
Aprendi que teoria e prática não se separam, [...]. Não existe 
aquilo que na prática é outra coisa”. Pondera que, ao ingressar 
na formação, não obtinha tantos conhecimentos teóricos sobre 
educação e que, ao longo do curso, produziu saberes, como o 
da insociabilidade entre teoria e prática.

Um saber essencial no exercício da docência, pois en-
tender que, “A prática de todo o professor é resultado de uma 
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ou outra teoria, quer seja reconhecida, quer não.” (ZEICHNER, 
1993, p. 21). O docente pode não saber qual autor ou qual teoria 
está de acordo com sua ação, mas toda a prática deriva de um 
saber, de uma pesquisa ou concepção. Ou seja, a teoria e práti-
ca estão vinculadas cotidianamente.

Ainda dentro dessa perspectiva, a acadêmica/ professora 
E deseja, para além do Parfor, transformar sua escola e am-
pliar sua prática. Ela afirmou que “teoria e prática andam juntas 
e é isso o que mais vou levar e espero contribuir à educação 
mesmo, sempre fazer o melhor.” Como gestora, seu intuito é 
transpor para o espaço escolar e para os docentes essa certeza 
da aliança entre conhecimento e ação. E, com isso, auxiliar a 
qualidade do ensino no âmbito em que atua. 

O depoimento dessa professora remete a Pimenta (2008). 
A autora traz a existência de três processos na formação de pro-
fessores, identificados no relato da entrevistada: “[...] produzir a 
vida do professor (desenvolvimento pessoal), produzir a profis-
são docente (desenvolvimento profissional), produzir a escola 
(desenvolvimento organizacional).” (PIMENTA, 2008, p. 29). Ou 
seja, a formação com objetivo de contribuir com a constituição 
da identidade, qualificação profissional e melhoria da instituição 
em que o docente leciona. 

Logo, a última entrevistada, a acadêmica/ professora F 
relatou suas percepções do início do curso até esses momentos 
finais:

O que eu pensava se modificou ao longo 
dessa caminhada na UNISINOS. A manei-
ra como olho meus alunos, a maneira que 
planejo as atividades que penso pra eles, 
isso tudo. Muitas coisas mudaram desde 
o início pra cá. Agora estou com um olhar 
reflexivo sobre aqueles que envolvem o 
âmbito escolar. (ACADÊMICA/ PROFES-
SORA F).

Na entrevista, pontuou que almeja para o futuro continuar 
no Ensino Fundamental com os anos iniciais, também nos anos 
finais com o ensino da matemática. Além disso, ressalta que 
ampliou sua compreensão sobre os alunos e os demais sujeitos 
que compõem o cotidiano da escola.

Logo, é contundente destacar um excerto de Nóvoa (1992, 
p. 17) que resume tudo que foi discutido nessa categoria. O au-
tor afirma que ser professor “[...] obriga a opções constantes, 
que cruzam a maneira de ser com a maneira de ensinar, e que 
desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de 
ser.” O eu pessoal com o eu profissional estão, de certa forma, 
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ligados. Então, se as acadêmicas/ professoras entrevistadas 
ampliaram os seus saberes e qualificaram as suas práticas, de 
certo modo, isso implica também em suas atitudes nas institui-
ções de ensino.

Portanto, refletindo os relatos, sinto um anseio por mu-
danças; mudanças na educação, nas instituições, na sociedade. 
Desejam, também, continuar sua qualificação profissional. Algo 
positivo, pois, ao longo desse trabalho, evidenciou-se a impor-
tância da formação permanente.

Considerações 

Ao longo das entrevistas, identifiquei profissionais feli-
zes em suas funções, apesar dos problemas da educação, e 
que o curso possibilitou delinear a área que pretendem seguir. 
Todas com vontade e objetivos, mas também com incertezas 
e dilemas, inerentes ao ser inacabado, a noção de que a incer-
teza gera o processo de busca, parece ter sido mais uma das 
aprendizagens proporcionadas pelo curso. Concomitante a isso, 
a formação despertou sonhos adormecidos e incentivou a conti-
nuidade pela qualificação profissional.

Ainda no escopo, os impactos e as significações geradas 
pelo Parfor, uma das questões buscava conhecer um pouco des-
sas acadêmicas/ professoras e o que almejavam para o futuro. 
Trouxe a tona que as acadêmicas/ professoras ainda possuem 
incertezas e insegurança no ato de ensinar, porém, durante o 
curso, conseguiram resignificar suas ações e comprometeram-
-se por uma melhoria na educação, pelo menos em suas esco-
las.

Diante disso, é possível afirmar que o Parfor, na UNISI-
NOS, alcançou perspectivas fundamentais no que diz respeito 
à formação de professores. São eles: a reflexão, a melhoria do 
ensino, a importância do coletivo, a qualificação profissional, a 
valorização dos docentes e as atividades acadêmicas conecta-
das ao contexto escolar.
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Resumo
Esse artigo visa a discutir a respeito da importância da forma-
ção contínua e desenvolvimento profissional do docente e sua 
articulação com as exigências do mundo contemporâneo, par-
ticularmente no que tange às questões ligadas às tecnologias 
digitais, como possibilidade de circulação de saberes e de in-
terações educativas condizentes com as demandas do mundo 
atual. Tomando por base essas reflexões, apresentamos para a 
comunidade acadêmica uma metodologia interdisciplinar desen-
volvida e implementada no curso de 2ª licenciatura em Pedago-
gia do Plano Nacional de Formação de Professores (Parfor) da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Tal me-
todologia tem como intento propiciar aos alunos acesso ao pro-
cesso de ensino aprendizagem dentro de uma abordagem holís-
tica, articulando saberes e integrando aspectos curriculares às 
suas vivências pedagógicas. Para tanto, refletimos a respeito do 
disciplinar, do multidisciplinar e da interdisciplinaridade para, em 
conjunto, elaborarmos e executarmos a proposta. Os resultados 
apontaram uma experiência exitosa e enriquecedora para todos 
os envolvidos no processo ensino e de aprendizagem, configu-
rando-se como uma formação transformadora para docentes e 
do-discentes. Apontando que temos muitos desafios a serem 
vencidos, mas que estamos caminhando na direção certa. 
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Formação: a dupla responsabilidade do professor

Quando falamos em formação docente, diante da com-
plexidade que envolve o papel deste profissional, surgem duas 
grandes questões associadas ao seu compromisso: a preocu-
pação com a aprendizagem de seus alunos e com a sua própria 
aprendizagem, ou seja, com sua contínua formação e com a 
formação dos cidadãos sob sua responsabilidade. Não obstan-
te, essas preocupações não podem ser vistas como iniciativas 
de responsabilidade exclusiva do professor, embora estejam as-
sociadas ao seu posicionamento ético. Elas devem ser, a priori, 
responsabilidades dos que elaboram as políticas públicas a fim 
de que tenham como proposta uma educação de qualidade e 
um projeto de sociedade mais igualitária e justa. (MELO, 1999; 
NÓVOA, 2011; RINALDI, 2009).

Mesmo parecendo uma obviedade, reiteramos, neste ar-
tigo, que formação profissional é um direito do professor, assim 
como a formação escolar é um direito do aluno. Estas são ques-
tões de ordem legal e política, que visam valorização e respeito 
à fulcral função social do professor e de seus serviços na demo-
cratização dos saberes. 

Na sociedade moderna atual, mobilizada pelos ditames 
do capitalismo e determinada pela globalização, as exigências 
quanto ao desenvolvimento contínuo e frenético das pessoas 
passaram a ser bastante instigados. Segundo Behrens (1999, p. 
385), na educação não é diferente, “o que se tem observado é 
um descompasso com o avanço paradigmático que a socieda-
de vem desenvolvendo”. Neste contexto, muito é requisitado do 
professor em termos de competência, além do que já pressupõe 
sua profissão, quando em exercício: reflexão sobre a prática, 
gestão da própria aprendizagem, liderança, ressignificação do 
fazer pedagógico, uso das tecnologias digitais, domínio de sa-
beres, bem como, o engajamento em formações continuadas 
propostas em instituições nas quais está vinculado, que muitas 
vezes são ofertadas fora do horário de trabalho, exigindo do pro-
fessor uma dedicação além do seu turno. 

As demandas de vertente capitalista postas para o pro-
fessor e citadas acima são asseveradas nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais (PCN), de 1998, e evidenciadas da seguinte 
forma:
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[...] o perfil do trabalhador vem sofrendo 
alterações, e em pouco tempo a sobrevi-
vência no mercado de trabalho depende-
rá da aquisição de novas qualificações 
profissionais. Cada vez mais torna-se ne-
cessário que o trabalhador a tenha (1) co-
nhecimentos atualizados, (2) iniciativa, (3) 
flexibilidade mental, (4) atitude crítica, (5) 
competência técnica, (6) capacidade para 
criar novas soluções e (7) para lidar com 
a quantidade crescente de novas infor-
mações, em novos formatos e com novas 
formas de acesso (BRASIL, 1998, p. 138).

É dentro desta realidade de formação e desenvolvimento 
profissional do professor, que o domínio das tecnologias digitais, 
como possibilidade de circulação de saberes e de interações 
educativas condizentes com as demandas do mundo atual, es-
pecialmente (SCHLEMMER, 2005; SCHERER, 2005; VALEN-
TINI; SOARES, 2005), passam a ganhar força no ambiente 
educacional tendo em vista o redimensionamento dos locais de 
aprendizagem, proporcionando uma compreensão diferencia-
da de tempo e espaço, o favorecimento dos debates, de novas 
aquisições de saberes, de formas diferenciadas de produção 
intelectual e de sua materialização, sem a exigência do confina-
mento por parte dos estudantes e professores. 

O professor as demandas da formação profissional

Dentre os demais profissionais e setores da sociedade, os 
professores e a educação, respectivamente, vêm atravessando 
situações intensas de precarização e de cobrança de resultados, 
que dependem de outros fatores políticos e econômicos conjuntu-
rais, logicamente. Neste contexto, Behrens (1999) esclarece que:

A sociedade passa a exigir profissionais 
que tenham capacidade de tomar deci-
sões, que sejam autônomos, que produ-
zam com iniciativa própria, que saibam 
trabalhar em grupo, que partilhem suas 
conquistas e que estejam em constante 
formação (BEHRENS, 1999, p. 386).

Do professor exige-se a resolução dos desafios contigen-
ciais quer sejam de seu tempo, de seu trabalho ou dos avanços 
tecnológicos. Ele é chamado a assumir a responsabilidade do 
processo de democratização dos saberes e formação de pes-
soas, o que, naturalmente, demanda, de início, uma melhoria 
efetiva da qualidade educacional. É neste sentido, que no Brasil, 
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na década de 80, são implementadas as propostas de forma-
ção profissional mais intensidade, passando ao status de meio 
imprescindível para a constituição professores com novo perfil 
profissional e meio de mudança positiva na educação. 

Sobre as propostas de formação de professores é impor-
tante lembrar, de um ponto de vista crítico e histórico, que elas 
expressam ideias de sociedade, de homem e de educação e 
suas relações com contextos de tempo e de espaço. Significar 
dizer que, na realidade brasileira, as propostas de formação con-
tinuada tiveram influência de diversas tendências no campo só-
cio epistemológico, repercutindo, sobremaneira, na forma como 
o professor e sua proposta didático-pedagógica são concebi-
das. A própria nomenclatura usada para tratar das propostas de 
formação (reciclagem, treinamento, capacitação...) denunciam 
esta concepção, que em seu bojo estabelece significados insti-
tucionalizados e amparados por paradigmas.

Independentemente da perspectiva que se adote em rela-
ção às propostas de formação continuada, estas passaram a ser 
consideradas, desde a década de 90, como fundamentais, uma 
vez que a formação inicial, embora essencial, não se configura 
como suficiente no desenvolvimento profissional dos professo-
res. Todavia, a formação continuada não deve ser considerada 
como mero preenchimento de lacunas deixadas pela formação 
inicial, mas um processo de formação permanente, justificado 
por um projeto de profissionalização do docente, tendo em vista 
seu inacabamento (FREIRE, 2001) e a transformação constante 
e dinâmica dos saberes. 

No que diz respeito tendências conceituais da formação 
de professores surgidas na década de 90, Araújo e Silva (2009), 
a partir das ideias de Libâneo (1986), trazem uma classificação 
bastante pertinente em que subjazem concepções de professor, 
em duas perspectivas diferentes: 

A tendência liberal-conservadora da formação continua-
da de professores refere-se a processos de atualização docente 
que se dá através da aquisição de informações ou competências 
divulgadas em cursos, treinamento, palestras, seminários, en-
contros, oficinas, conferências.   

A tendência crítico-reflexiva da formação continuada de 
professores, em que se deve incentivar a apropriação dos sa-
beres pelos professores, rumo à autonomia, e levar a uma prá-
tica crítico-reflexiva, abrangendo a vida cotidiana da escola e 
os saberes derivados da experiência docente (ARAÚJO; SILVA, 
2009, p. 328-329).   

O professor é visto na tendência liberal-conservadora 
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como elemento de papel secundário no contexto da formação. 
Nela os temas de estudo são pensados por técnicos ou “espe-
cialistas” que cuidam do planejamento, da coordenação e da 
avaliação. Eles assumem uma posição hierárquica superior em 
relação ao grupo de professores em formação e são completa-
mente alheios ao cotidiano escolar do professor.

Professores, no formato liberal-conservador de formação, 
são meros executores de uma proposta exógena aos seus an-
seios e necessidades e desconsiderados em sua prática e em 
seus saberes. Nesta tendência, as situações de aprendizagem 
são pontuais, específicas e estanques; podem ter curta ou longa 
duração (no caso das especializações) e podem ser presenciais 
ou à distância. 

Já na tendência crítica-reflexiva, o professor é incentivado 
a assumir atitudes críticas sobre seu fazer pedagógico. Ele é en-
volvido em um projeto de estudo colaborativo contínuo com base 
nas situações reais vividas na instituição em que trabalha, pois 
suas experiências profissionais e de seus pares são valorizadas 
e relacionadas às pesquisas cientificas das diferentes áreas do 
saber e articuladas com os saberes adquiridos na formação ini-
cial. Enfim, os professores são concebidos como profissionais 
que se apropriam dos saberes de forma ativa, construindo-os; 
tomam decisões e produzem conhecimentos baseados em seu 
exercício. 

Neste cenário, trabalhos de investigação sobre a apren-
dizagem dos professores estão estritamente relacionados à 
sua atuação e ao seu desenvolvimento profissionais, atrelados 
à formação continuada, o que justifica a sua importância para 
elevação da qualificação da educação, sem desconsiderar, ob-
viamente, que aspectos como melhores salários e condições de 
trabalho tão cruciais para esse fim.

O curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia do Parfor-UFRPE

O Curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia Parfor/ UFRPE, 
visa proporcionar uma formação sólida e abarcante de educado-
res na área de Pedagogia, enfatizando aspectos pedagógicos, 
sociais, técnicos e científicos. O Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC) aponta para a criação de inovações no processo da for-
mação de educadores para a educação básica, preparando-os 
para o exercício do magistério (UNIVERSIDADE FEDERAL RU-
RAL DE PERNAMBUCO, 2009). O objetivo do Curso é formar 
docentes para atuação nos anos iniciais do ensino fundamen-
tal, levando em conta as ascendentes demandas pela formação 



292

profissional de professores na educação básica. Especificamen-
te, busca-se fomentar reflexões crítico-reflexivas sobre a prática 
pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, promoven-
do a seleção e organização de conteúdos e propostas didáti-
co-pedagógicas, de modo a suplantar a compartimentalização 
pela construção coletiva de práticas pedagógicas que tomem a 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como princípios. 

Diante do perfil e das motivações dos discentes (profis-
sionais da educação muitas vezes pós-graduados), assim como 
inspirados e movidos pelos princípios do Projeto Político Pe-
dagógico do Curso, surgem nas turmas de 2ª Licenciatura em 
Pedagogia Parfor/UFRPE demandas que mobilizam os/ as pro-
fessores/as formadores/as para o planejamento conjunto e com-
partilhado, no qual se busca a superação da solidão disciplinar, 
a otimização e qualificação do tempo pedagógico. Neste sentido, 
há entre todas as pessoas envolvidas a assunção não somente 
da docência compartilhada, em algumas aulas, mas também uma 
prática interdisciplinar, onde, segundo Fazenda (1994, p. 86):

[...] a autoridade é conquistada e não sim-
plesmente outorgada; a obrigação é alter-
nada pela satisfação; a arrogância, pela 
humildade; a solidão, pela cooperação; a 
especialização, pela generalidade; o grupo 
homogêneo, pelo heterogêneo; a reprodu-
ção, pela produção do conhecimento 
  

Nesse movimento articulado e solidário, os saberes 
põemse em ação para responder questões postas, temas com-
plexos e problemas da realidade circundante, reafirmando-se o 
disciplinar, mas, ao mesmo tempo, ressignificando o currículo e 
as práticas avaliativas, assim como articulando os processos de 
ensino e de aprendizagem (MINAYO, 2010).

Nesse cenário, a interdisciplinaridade tornou-se o car-
ro-chefe das práticas pedagógicas/curriculares/avaliativas do 
Curso, como proposta pedagógica desafiadora e promotora do 
aprendizado, e, ainda, facilitando a necessidade de adequação 
do calendário de aulas nas turmas do Curso de 2ª Licenciatura 
em Pedagogia Parfor/UFRPE – que ocorrem aos sábados –  ao 
calendário dos demais Cursos da UAEADTec – onde o progra-
ma está abrigado. 

O papel da coordenação do Curso neste processo é es-
sencial, pois fica a seu encargo fomentar o diálogo entre os/as 
professores/as formadores/as e os/as professores/as estudan-
tes (do-discentes) e as disciplinas e possíveis interações exis-
tentes, de modo que o processo de formação ocorra de forma 
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interdisciplinar sem perder de vista a essência do disciplinar. 
As práticas pedagógicas/curriculares/avaliativas interdis-

ciplinares acontecem num processo contínuo e cumulativo des-
de a 1ª turma do Curso, e se estenderam pelas demais turmas, 
inicialmente a partir do desenvolvimento e articulação entre as 
disciplinas. Em cada semestre, há uma culminância dessas re-
flexões e trabalhos com os Seminários Interdisciplinares Ava-
liativos Internos, que se configuram como o clímax das práticas 
pedagógicas/curriculares/avaliativas interdisciplinares.  

Periodicamente, existem reuniões pedagógicas de es-
tudos e de avaliações para a construção coletiva das práticas 
pedagógicas/curriculares/avaliativas interdisciplinares, em que 
participam a Coordenação do Curso e os/as professores/ as for-
madores/as. Nelas, são refletidas propostas abertas/ minutas de 
trabalho interdisciplinar, discutidas no 1º dia de aula de cada se-
mestre letivo, com os/as professores estudantes (do-discentes), 
e amadurecida ao longo do processo.  

Em todas as turmas do Curso, no 1º dia de aula, apresen-
tou-se a matriz curricular e as experiências das práticas peda-
gógicas/curriculares/avaliativas interdisciplinares concretizadas, 
realizando-se as primeiras discussões sobre a proposta que se 
construiria naquela turma específica , apresentando-se a pro-
posta do curso e do semestre letivo, que inclui as orientações de 
como ocorre o Seminário Interdisciplinar no final do semestre. 
Na ocasião, os/as professores/as apresentaram as propostas 
preliminares de suas disciplinas (planos de Curso), propondo 
momentos de reflexões e desafio. Esse momento é fundamen-
tal, pois é nele que surgem as ideias e as opiniões dos profes-
sores estudantes (do-discentes) de como serão desenvolvidos 
os projetos interdisciplinares. Vale ressaltar que essas práticas 
interdisciplinares acontecem a partir das deliberações e encami-
nhamentos coletivos. 

Um desses processos foi vivenciado no 1º período com 
a turma de 2016. Neste referido período, trabalhávamos com o 
eixo Educação Infantil e tínhamos entre as disciplinas, Robótica 
Educacional e Introdução à Educação à Distância, o que levou 
a turma a começar a indagar sobre como se dá a inserção das 
tecnologias digitais no trabalho pedagógico com crianças nesta 
etapa do ensino. 

Os dados que apresentamos a seguir correspondem aos 
trabalhos desenvolvidos inter e disciplinarmente nas disciplinas: 
Robótica Educacional, Tecnologia Aplicada a Educação à Dis-
tância, Fundamentos Filosóficos Históricos e Sociológicos da 
Educação, Estágio Curricular Supervisionado I e Prática como 
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Componente Curricular I. Vale ressaltar que no Projeto Pedagó-
gico do Curso (PPC) de 2ª Licenciatura em Pedagogia Parfor/
UFRPE há, em cada semestre, respectivamente, a disciplina 
Prática como Componente Curricular (PCCC) I, II, III e IV. Esse 
componente curricular enfatiza que “Em tempo e espaço curri-
cular específico, a coordenação da dimensão prática transcen-
derá o estágio e terá como finalidade promover a articulação 
das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar” (UNI-
VERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, 2009, gri-
fo do autor), entendendo a interdisciplinaridade como relações 
indissociáveis entre diferentes áreas de conhecimento. É a par-
tir dessas considerações que buscamos articular o processo de 
ensino e de aprendizagem, planejando, executando, avaliando, 
e refletindo sobre a dimensão da interdisciplinaridade e sua im-
portância na formação docente. 

Após algumas aulas e rodas de diálogos com a turma 
2016.1, chegou-se ao desafio de criar um material que estivesse 
à serviço da formação de professores em geral e, em particular, 
do/a professor/a de Educação Infantil, envolvendo o processo 
ensino e de aprendizagem mediado pelas diferentes tecnologias 
(escrita, livros, recursos digitais...) com o enfoque unificando os 
conteúdos das disciplinas. 

O disciplinar, o multidisciplinar e o interdisciplinaridade

A discussão sobre interdisciplinaridade não é nova. Ela 
surge na segunda metade do século passado, visando ultrapas-
sar a fragmentação e o caráter de especialização do conheci-
mento, causados por uma epistemologia de tendência positivista 
em cujas raízes estão o empirismo, o naturalismo e o mecanicis-
mo científico do início da modernidade (THIESEN, 2008). 

Ela apresenta-se como uma alternativa à abordagem dis-
ciplinar normalizadora (no ensino ou na pesquisa) dos múltiplos 
objetos de estudo. No entanto antes de começarmos a discus-
são sobre a interdisciplinaridade precisamos fazer algumas dis-
tinções de outros termos que têm gerado umas distorções por 
apresentarem ideias muito próximas entre si. Ao falarmos de in-
terdisciplinaridade estamos de certa forma nos referindo a uma 
espécie de interação entre as disciplinas ou áreas do saber com 
níveis de complexidades diferentes. Surgem a partir daí os ter-
mos multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinari-
dade e transdisciplinaridade (BEZERRA, 2014).

A multidisciplinaridade representa o primeiro nível de inte-
gração entre os conhecimentos disciplinares, envolvendo mais 
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de uma disciplina e cada uma mantendo sua metodologia e teo-
ria. Para Japiassú (1976) a multidisciplinaridade se caracteriza 
por uma ação simultânea de mais de uma disciplina em torno de 
uma temática comum. 

A pluridisciplinaridade diz respeito ao estudo de um tópico 
de pesquisa não apenas em uma disciplina, mas em várias ao 
mesmo tempo. Existindo uma espécie de ligação entre os domí-
nios disciplinares sugerindo a existência de alguma cooperação 
entre os conhecimentos. 

A transdisciplinaridade procura romper com o conceito de 
disciplina, representando um nível de integração que vai além 
da interdisciplinaridade, onde não existe fronteira entre as dis-
ciplinas.

Segundo Minayo (2010), a interdisciplinaridade articula 
várias disciplinas, em que o foco é o objeto, o problema ou o 
tema complexo, para a qual não atende a resposta de uma única 
área. Ela não configura uma teoria ou um método novo, sendo 
uma estratégia para apreensão, interpretação e esclarecimento 
de temas complexos. 

A interdisciplinaridade baseia-se numa ação em movi-
mento. Segundo Yared (2008, p. 161):

Etimologicamente, interdisciplinaridade significa, em sen-
tido geral, relação entre as disciplinas. Ainda que o termo in-
terdisciplinaridade seja mais usado para indicar relação entre 
disciplinas, hoje alguns autores distinguem de outros similares, 
tais como a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade, que 
também podem ser entendidas como forma de relações discipli-
nares em diversos níveis, como grau sucessivo de cooperação 
e coordenação crescente no sistema de ensino-aprendizagem.

A interdisciplinaridade busca, então, a construção e/ou re-
construção do conhecimento unitário e totalizante do mundo dian-
te da fragmentação do saber, sendo reconhecida como um con-
junto das interações existentes e possíveis entre as disciplinas.

Envolvimento dos do-discentes na perspectiva interdiscipli-
nar no curso de 2ª Licenciatura em Pedagogia Parfor/UFRPE

Com o objetivo de facilitar a internalização de conceitos 
que são bastante amplos de disciplinar, interdisciplinar, transdis-
ciplinar e o multidisciplinar desenvolvemos uma atividade com os 
do-discentes. No nosso primeiro encontro no semestre 2016.1 
para estudo, realizamos uma dinâmica da seguinte forma:

1º - Entregamos para cada do-discente as cores primá-
rias: 
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uma tinta amarela, uma vermelha e uma azul e três folhas 
de papel ofício.

2º – Solicitamos que com apenas uma cor desenhasse 
algo.

3º – Para o segundo desenho eles poderiam utilizar duas 
cores.

4º – No terceiro desenho eles poderiam usar as três cores.

No esquema 1 apresentamos a ideia do trabalho discipli-
nar se pensarmos no trabalho apenas com uma disciplina (uma 
das cores apenas) e multidisciplinar se pensarmos nas três dis-
ciplinas (a cor vermelha, a azul e a amarela) não existindo pon-
tes entre os domínios disciplinares. 

Esquema 1 -  Disciplinar ou multidisciplinar
Disciplina Disciplina Disciplina

Fonte: Do autor.

As disciplinas ou áreas de conhecimento podem interagir 
em níveis de complexidade. Podemos trabalhar temas que es-
tão constituídos por uma intersecção de mais de uma disciplina. 
A essa visão chamamos Interdisciplinar, vejamos no esquema 2.

Esquema 2 – Interdisciplinar

Fonte: Do autor.
A partir da leitura de um texto base sobre interdisciplinari-

dade e dos desenhos, pedimos que eles tentassem identificar re-
lações entre os desenhos e os conceitos de disciplinaridade, in-
terdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade.

Disciplina Disciplina Disciplina
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Selecionamos a imagem da utilização de uma única cor 
para simbolizar o trabalho disciplinar.  Na imagem da utilização 
das duas cores, os do-discentes interpretaram como sendo um 
trabalho multidisciplinar por não haver pontes entre as discipli-
nas, o que resultou em mais discussão e questionamentos do 
tipo: “o contato da disciplina da cor amarela com a disciplina da 
cor azul, isso por si só manifestaria interdisciplinaridade?”

Nas figuras com três cores pudemos observar a ideia da 
interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinarida-
de (aluno 3). 

A partir das discussões, uma aluna fala da matemática (1ª 
graduação, pois fez bacharelado em Matemática) como sendo 
uma disciplina que se basta nela mesma, o que fomentou mui-
ta discussão com um outro aluno (1ª graduação em Geografia) 
que falava da não compreensão de momentos disciplinares. Tal 
discussão serviu de base para propormos o nosso trabalho in-
terdisciplinar.

Exemplo da utilização de uma 
única cor:

Utilização de duas cores:

Utilização de três cores:

Aluno 1 Aluno 2
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Aluno 2

Percebemos que os do-discentes não acreditavam que 
pudesse existir um momento na formação em que professores 
fossem capazes de “dar conta” de um trabalho mais específi-
co, abordando seus objetos de conhecimentos, quando se dis-
ponham a trabalhar de modo interdisciplinar como, é caso do 
conceito de mediação tecnológica trabalhado na disciplina de 
Tecnologia Aplicada à Educação, por exemplo. Nessa discus-
são precisou ficar claro que, ora precisamos trabalhar as espe-
cificidades das áreas ou disciplinas, independentemente, ora 
podemos transcendem os limites disciplinares. 

É importante deixarmos claro que estas abordagens con-
ceituais na educação não são antagônicas. Consideramos um 
erro achar que exista uma gradação entre o disciplinar, o inter-
disciplinar, o transdisciplinar e o multidisciplinar pois eles não se 
excluem. 

Quando, por exemplo, admitimos existir um diálogo inter-
disciplinar entre a disciplina de Tecnologias Aplicadas à Educa-
ção à Distância e a disciplina de Robótica Educacional, entre 
Robótica Educacional e Fundamentos Filosóficos Históricos e 
Sociológicos da Educação, ou entre as três disciplinas, não sig-
nifica que teremos que excluir o modo disciplinar ou os objetos de 
conhecimentos as serem trabalhados partir para o interdiscipli-
nar. Devemos sim considerar que existe o diálogo entre mais de 
um campo científico, que vai além dos limites de cada disciplina.

O trabalho interdisciplinar

Montamos nosso cronograma com momentos discipli-
nares e interdisciplinares, momentos compartilhados com mais 
de um professor em sala. Nesse semestre tivemos como eixo 

Fonte: Do autor.
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a educação infantil e como tema do semestre: o uso das atuais 
tecnologias na educação infantil. Ao final do semestre, os alunos 
construíram para o seminário interdisciplinar um texto do tipo 
relato de experiência do semestre de forma colaborativa.

Cada aluno fez uma espécie de glossário dos principais 
conceitos trabalhados ao longo do semestre em todas as dis-
ciplinas e depois fizeram juntos um texto base com o relato do 
grupo, fazendo um hiperlink com os principais conceitos ou ex-
pressões trabalhadas no semestre. Exemplo:

“As atuais tecnologias estão andando a passos largos e 
a educação não pode ficar de fora. Os recursos devem ser bem 
aproveitados e introduzidos corretamente na vida dos alunos. 
Para isso, é necessário um planejamento prévio efetuado pelos 
professores Um exemplo dessas tecnologias é a utilização da 
Lousa Digital...

Glossário

Lousa Digital - As lousas digitais são dispositivos que me-
lhoram o aprendizado através de funções inovadoras...”

Os resultados apontaram uma experiência exitosa e en-
riquecedora para todos os envolvidos no processo ensino e de 
aprendizagem, configurando-se como uma formação transfor-
madora para docentes e do-discentes.  Apontando que temos 
muitos desafios a serem vencidos, mas que estamos caminhan-
do na direção certa. 

O processo de formação e profissionalização do pro-
fessor, no contexto da 2ª Licenciatura em Pedagogia do Par-
for/UFRPE vem cumprindo um importante papel pela natureza 
inovadora do currículo proposto, sobretudo no que diz respeito 
ao acesso, estudo e domínio das tecnologias digitais, da infor-
mação e da comunicação, que possibilitam a circulação e os 
compartilhamentos solidários de saberes, aspectos de destaque 
nas políticas educacionais e interações educativas do mundo 
atual, que vislumbram novas dimensões espaço temporais para 
aprendizagem e para a inclusão de pessoas nos processos de 
aquisição da produção intelectual e demais bens culturais. As-
sim se constituindo, podemos verificar que se trata de uma for-
mação transformadora. 
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PROCESSOS CRIATIVOS, MATERIAIS E AÇÕES 
CULTURAIS NO ENSINO DA ARTE DO PARFOR, 

JUAZEIRO-BAHIA

Giovana Santos Dantas da Silva1

Resumo
O presente artigo relata, de forma sucinta, o processo de tra-
balho desenvolvido no componente curricular Estágio Supervi-
sionado III, do Curso de Licenciatura em Artes do Parfor (Pla-
taforma Freire), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 
campus Juazeiro. Os projetos de estágio foram elaborados con-
siderando as orientações apresentadas na ementa do referido 
componente e o contexto cultural de cada região de atuação 
dos Professores Alunos. Todas as atividades foram realizadas 
com base em metodologias da pesquisa em arte e valorizando a 
ação do ensino como processo criativo. Para isso, foi incentiva-
do o exercício da experiência estética do cotidiano, da investiga-
ção de técnicas e materiais disponíveis em cada região, visando 
a integração da cultura ao ensino da arte. Em virtude de os pro-
fessores já terem cursado o componente Processos de Criação, 
houve grande colaboração para a condução do Estágio III, uma 
vez que a pesquisa em arte implica um trânsito ininterrupto entre 
prática e teoria. Os conceitos extraídos dos procedimentos prá-
ticos foram acompanhados das leituras e novamente testados 
em experimentações práticas. Existiam princípios e objetivos 
específicos a serem cumpridos no programa, mas o êxito do tra-
balho dependeria de conseguir ativar nos alunos de cada esco-
la, fatores como percepção estética, sensibilidade, imaginação 
criativa, atenção às predisposições culturais locais e pesquisa 
de materiais. 
Palavras-chave: Licenciatura. Artes Visuais. Estágio. 

1 Instituto Federal da Bahia (IFBA). Graduação em Artes Visuais e 
Doutorado em Artes Cênicas pela UFBA. Professora do Curso de 
Licenciatura em Artes PROESP/Parfor (2010-16). Artista Plástica. 
Produz fotografia, objetos, videoinstalações. Membro da Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). Diretora 
Conselheira do Instituto Sacatar (Residência Artística Internacional - 
Ilha de Itaparica). Site: www.giovanadantas.com.br. giovanadantas1@
hotmail.com
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Cartografias de localização

No ano de 2014, administrei o componente curricular Es-
tágio Supervisionado III, no Curso de Licenciatura em Arte do 
Parfor – campus III da UNEB, localizado na cidade de Juazeiro, 
na Bahia. A cidade é conhecida como a Terra das Carrancas, 
por causa das figuras antropomorfas usadas pelas embarcações 
que subiam e desciam o rio São Francisco. Seu nome se origina 
dos pés de juá ou juazeiro, uma árvore típica da região, e está 
localizada numa área de clima árido. A vegetação se caracteriza 
pela caatinga, nome que tem origem tupi-guarani e significa flo-
resta branca. Durante a seca, as plantas soltam suas folhas para 
reduzir a perda de água e os troncos adquirem um tom branco-
-acinzentado. A caatinga tem uma rica biodiversidade vegetal e 
animal, que não é de toda conhecida. Apesar de ser o único bio-
ma brasileiro distribuído exclusivamente em território nacional, 
infelizmente nunca foi considerado Patrimônio Natural do País, 
como aconteceu com o Cerrado, na Constituição de 1988.

No que se refere à turma de Licenciatura em Artes do 
Parfor de Juazeiro, era formada por professores de diferentes 
localidades, pertencentes ao município ou não. Essa diversida-
de tornou possível a construção de um rico conjunto de proje-
tos de estágio, que foram executados individualmente. Realizei, 
assim, doze visitas para avaliar doze projetos, desenvolvidos 
em diferentes contextos culturais, com ricos acervos materiais 
e imateriais, distintos entre si, e com diferentes histórias. Se-
leciono aqui cinco desses projetos, contemplando exatamente 
suas diferenças, e ressaltando que todos os outros que não são 
citados neste trabalho foram executados com grande dedica-
ção dos Professores-Alunos, obtendo excelentes resultados. Os 
professores que desenvolveram os projetos selecionados para 
esse artigo, o fizeram em escolas de diferentes regiões, favore-
cendo a que o perfil de cada turma fosse também diferenciado. 
Desse modo, em Campo Formoso se trabalhou com uma turma 
de EJA, sendo que muitos dos alunos eram trabalhadores rurais 
nas plantações e beneficiamento do sisal, enquanto outros eram 
filhos de trabalhadores das minas ou dos centros de lapidação. 
Na Serra da Carnaíba, uma região também de mineração, prin-
cipalmente de esmeraldas, os estudantes eram filhos de garim-
peiros e alguns também trabalhavam nas minas. Em Pindobaçu, 
região de cultivo da cana-de-açúcar, havia fortes manifestações 
populares. Por fim, o município de Saúde guardava uma quase 
extinta produção artesanal da cerâmica de origem indígena. 
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O Estágio Curricular III, no Curso de Licenciatura em Ar-
tes Visuais, por sua vez, representa uma grande possibilidade 
de exercitar, com criatividade, o cotidiano da ação docente. 
Pode ser considerado como o nó na trama que compõe a rede 
de ações e reflexões acerca da prática do ensino da arte. Além 
disso, aproveita o apoio de outras áreas do conhecimento, o que 
possibilita ao professor uma compreensão de mundo mais am-
pla e uma atuação em que suas experiências e práticas podem 
ser articuladas com a fundamentação teórica. Nesse sentido, as 
orientações contidas na ementa do Estágio III, no Parfor-UNEB, 
indicavam que o trabalho de estágio: “[...] analisa a organização 
do trabalho docente no âmbito do campo pedagógico, cultural e 
artístico, a partir de visita com orientação presencial na sala do 
professor-aluno. Problematiza o dia a dia cultural, a comunidade 
e as atividades externas, além da sala de aula, como espaços 
de produção do saber”. O Professor-aluno, então, pode refletir 
sobre a sua prática, na qual suas experiências se articulam com 
a fundamentação teórica que o orientam a reformular o espaço 
da sala de aula. Este, por sua vez, tem a capacidade de reorien-
tar as ações propostas, formando um grande ciclo. 

As visitas às escolas de atuação dos professores foram 
realizadas com total êxito, seguindo um cronograma preestabe-
lecido, e serviram para a observação e acompanhamento das 
atividades pontuadas no Projeto de Estágio III de cada um de-
les, que trabalhou de forma individual. Com base na ementa do 
componente Estágio III e nos objetivos propostos no Plano de 
Ensino, eles foram orientados na condução de suas atividades 
de estágio durante elaboração e revisão do projeto e durante a 
realização da primeira visita, quando pude observar e desenvol-
ver, juntamente com os mesmos, uma reflexão sobre sua prática 
inicial, identificando os pontos positivos ali encontrados e rees-
truturando algumas de suas decisões. 

Todas as atividades realizadas durante o acompanha-
mento do componente Estágio Supervisionado IIII foram cons-
truídas com base em metodologias de pesquisa em arte e va-
lorizando as ações do ensino da arte como processo criativo, 
através do exercício da experiência estética do cotidiano e da 
investigação de técnicas e materiais disponíveis em cada região 
onde estavam localizadas as escolas de atuação dos Professo-
res-Alunos. Cada uma dessas regiões tem características eco-
nômicas diferenciadas, unidas, no entanto, pelo grande abrigo 
cultural que compartilham.
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Cartografias de navegação: a contemporaneidade e a expe-
riência do cotidiano

Na coletânea de textos O que é contemporâneo? e outros 
ensaios, Giorgio Agamben dedica algumas páginas ao campo 
das produções poéticas e históricas, propondo algumas refle-
xões sobre este tema. Abaixo, destaco um pequeno trecho de 
seu texto para reflexão:

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, 
é verdadeiramente contemporâneo, aque-
le que não coincide perfeitamente com 
este, nem está adequado às suas preten-
sões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente 
através desse deslocamento e desse ana-
cronismo, ele é capaz, mais do que os ou-
tros, de perceber e apreender o seu tempo 
(AGAMBEN, 2009, p. 58).

A citação do filósofo italiano despertou minha atenção 
para as estratégias de percepção do cotidiano como um cami-
nho natural na produção de narrativas, sejam elas textuais sejam 
materiais. Tais narrativas podem ser produzidas tanto no campo 
da arte como na educação, passando a se constituírem como 
obras, ou seja, como criações ou articulações. Nesse contexto, 
pode-se dizer que contemporâneo não é aquele que olha para 
o passado com nostalgia, mas aquele que trabalha no sentido 
de fazer da contemporaneidade uma relação com seu próprio 
tempo. Para Agamben (2009, p. 59), “aqueles que coincidem 
muito plenamente com a época, que a todos os aspectos a esta 
aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exata-
mente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o 
olhar sobre ela.”

Michel de Certeau (2009), no seu ensaio A invenção do 
cotidiano, também nos chama a atenção para o fato de que a ra-
zão técnica acredita que sabe como organizar, do melhor modo 
possível, pessoas e coisas, a cada um atribuindo um lugar, um 
modelo de uso, um papel e produtos a consumir. No entanto, o 
homem ordinário escapa a essa conformação, pois ele inventa 
o cotidiano, graças às artes de fazer suas ferramentas de ação, 
à prática do jogo simbólico, astúcias sutis, táticas de resistência 
pelas quais ele altera os objetos e os códigos, dando novas for-
mas de uso às práticas, aos espaços e às coisas. Por esse viés, 
Certeau enfatiza que não importa mais a separação ou definição 
dos campos “Cultura Erudita” e “Cultura Popular”, mas as ope-
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rações estratégicas de desvios de práticas e os seus usuários.  
Penso que o homem é capaz de gerar desvios inespe-

rados nas suas práticas, que surgem como possibilidades de 
abertura para o seu aprimoramento. Nessa perspectiva, os es-
critos dos pensadores Agamben e Certeau servem para provo-
car uma reflexão sobre a proposta de incentivar a vivência do 
processo criativo na construção do conhecimento e na formação 
de professores de Licenciatura em Artes. Isso poderá vir a cola-
borar com o surgimento de novas linhas de força e aplicação de 
inusitados modos operacionais, nos métodos de ensino da arte, 
diferentes daqueles que vêm sendo utilizados com frequência. 
Assim, podemos agregar metodologias específicas do trabalho 
artístico à área de ensino-aprendizagem.

A pesquisa em arte visuais como processo criativo

A pesquisa em artes visuais implica um trânsito ininter-
rupto entre prática e teoria, porque os conceitos extraídos dos 
procedimentos práticos são investigados pelo viés da teoria 
e novamente testados em experimentações práticas. Os aca-
sos, desvios e supostos erros constituem o próprio caminho da 
pesquisa em arte, tal qual afirma Sandra Rey, pesquisadora da 
UFRGS:

Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, 
um “processo de formação” e um processo 
no sentido de processamento, de formação 
de significado. É nessa borda, entre proce-
dimentos diversos transpassados por sig-
nificações em formação e deslocamentos, 
que se instaura a pesquisa. A palavra teo-
ria deve ser entendida, nesse caso, muito 
mais como um campo de conhecimento 
específico e interdisciplinar do que como 
um aparato teórico estanque, aplicável 
como norma ou verdade inquestionável. 
(...) E se a obra é, ao mesmo tempo, um 
processo de formação e um processo no 
sentido de processamento; de formação 
de significado, como afirmado acima, é 
porque, de alguma forma, a obra interpela 
os meus sentidos, ela é um elemento ati-
vo na elaboração ou no deslocamento de 
significados já estabelecidos. Ela perturba 
o conhecimento de mundo que me era fa-
miliar antes dela: ela me processa. Tam-
bém neste sentido, de fazer um processo 
a alguém: sim, somos processados pela 
obra. A obra, em processo de instauração, 
me faz repensar os meus parâmetros, me 
faz repensar minhas posições. O artista, 
às voltas com o processo de instauração 
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da obra, acaba por processar-se a si mes-
mo, coloca-se em processo de descober-
ta. Descobre coisas que não sabia antes 
e que só pode ter acesso através da obra 
(REY, 2002, p. 125).
 

Trabalhei com a turma o texto de Sandra Rey, Por uma 
abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais, que in-
tegra a publicação O meio como ponto zero, porque traz uma re-
flexão instigante sobre a pesquisa em arte e o processo criativo. 
Através de sua leitura e discussão, enfatizei a necessidade da 
aplicação desta metodologia na construção do Projeto de Está-
gio e no seu desenvolvimento em sala de aula. Os Professores-
-Alunos já haviam vivenciado o seu próprio processo, apoiados 
no conhecimento das infinitas possibilidades da arte contempo-
rânea no componente curricular Processos de Criação, cursado 
anteriormente ao Estágio III. Essa experiência pessoal muito co-
laborou na prática docente, pois vivendo seu próprio caminho de 
descobertas, foram capazes de agenciar com competência as 
ações criativas em sala de aula. Ressalto que o potencial cria-
tivo não é exclusividade dos artistas profissionais. Como Artista 
Visual, Professora de Artes e Ensino da Arte, defendo a ideia de 
que o componente curricular Processos de Criação deve ser apli-
cado à experiência do Professor-Aluno com muito critério. Para 
isso, existe um campo de pesquisa que pode ser acionado, e au-
tores especializados na área, alguns deles citados neste trabalho.

Aos professores em formação foi solicitado ainda que 
refletissem sobre seus saberes, suas experiências e práticas 
culturais, com o objetivo de fazer aflorar motivações construti-
vas. Os mesmos foram incentivados à elaboração de um pro-
duto artístico, acompanhado de memorial, como trabalho final. 
Procurei, assim, valorizar o repertório pessoal de cada Profes-
sor-Aluno e seu entorno material, na busca de motivações que 
pudessem deflagrar a tensão criativa. Nesse sentido, em seu 
ensaio A terra e os devaneios da vontade, Gaston Bachelard 
(2008, p. 21) reflete sobre o ato criador, como algo dependente 
da materialidade, afirmando que “[...] experimentando no traba-
lho de uma matéria esta curiosa condensação das imagens e 
das forças, viveremos a síntese da imaginação e da vontade. [...] 
Mas, evidentemente, a realidade material nos instrui.”

Para Fayga Ostrower, a materialidade não é um fato mera-
mente físico, mesmo nas situações em que existem, de fato, obje-
tos materiais, palpáveis. As materialidades referem-se a tudo que 
está sendo formado e transformado e se situam num plano sim-
bólico. Ainda de acordo com Ostrower, a própria matéria é enten-
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dida como realização de potencialidades latentes, uma vez que:
[...] trata-se de potencialidades da maté-
ria bem como de potencialidades nossas, 
pois na forma a ser dada configura-se todo 
um relacionamento nosso com os meios e 
conosco mesmo. [...]. Cada materialidade 
abrange de início, certas possibilidades de 
ação e outras tantas impossibilidades. Se 
as vemos como limitadoras para o curso 
criador, devem ser reconhecidas também 
como orientadoras, pois dentro das de-
limitações, através delas, é que surgem 
sugestões para se prosseguir um trabalho 
e mesmo para se ampliá-lo em direções 
novas (OSTROWER, 1987, p. 32).

Cecília Salles (2006) também afirma que existe uma inter-
dependência entre o artista e as matérias por ele selecionadas, 
o que já evidencia uma intenção criativa. Esse diálogo funciona 
como uma espécie de tendência poética e construtiva que vai 
se revelando no processo artístico. A matéria selecionada, por 
sua vez, passa a agir em função dessa tendência. Ao mesmo 
tempo, o conhecimento das leis que regem o comportamento 
dessa matéria atua nessa tendência, se concretizando no proje-
to poético do artista e oferecendo possíveis adaptações diante 
das impossibilidades. 

Cartografias de criação no ensino da arte: o processo de 
investigação criativa do professor-formador

A construção de um caminho para o processo artístico 
exigia um trabalho coletivo. Inicialmente, dependia do meu olhar 
sobre os diferentes contextos culturais nos quais estavam inse-
ridos os alunos do Curso de Licenciatura. Depois, deveria traçar 
métodos de formação a serem aplicados nas aulas para os Pro-
fessores-Alunos que os colocassem em conexão com o mundo 
contemporâneo das artes, sem esquecer as suas realidades co-
tidianas. Em seguida, havia a tarefa de questionar como esses 
professores estariam atuando nas suas salas de aula, na escola 
e na comunidade. Ainda que existissem objetivos específicos a 
serem cumpridos, o sucesso do resultado dependeria de con-
seguir trabalhar com os alunos numa perspectiva de pesquisa e 
processo em todas as etapas. 

Quanto aos conteúdo específicos de artes visuais, priori-
zei a necessidade do Professor-Aluno reconhecer conteúdos re-
lativos às linguagens artísticas, passando por diferentes épocas 
e contextos culturais; tomar conhecimento das novas configura-
ções expressivas e técnicas da arte contemporânea; investigar 
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questões relativas à percepção visual e ao processo criativo, em 
especial; explorar possibilidades simbólicas materiais e imate-
riais do seu entorno; construir um produto artístico, estabelecen-
do o exercício do pensamento em rede; refletir sobre o processo 
criativo nas práticas pedagógicas, considerando a produção em 
arte como fruto da pesquisa, da percepção diferenciada e das 
vivências pessoais. 

O objetivo era fazer com que cada professor em forma-
ção desenvolvesse um produto artístico e refletisse sobre sua 
prática. Para relatar essa experiência, selecionei cinco trabalhos 
que foram realizados pelos Professores-Alunos, como pesqui-
sa em arte e processo. Interligando sua vivência pessoal à sua 
produção, na construção de um objeto artístico, os professores 
puderam refletir sobre as formas de atuação no âmbito do en-
sino da arte. Apresento, a seguir, parte dos depoimentos dos 
Professores-Alunos, contidos nos Memoriais Descritivos dos 
seus trabalhos, realizados no componente curricular Processos 
de Criação, bem como algumas imagens relativas às obras por 
eles criadas.

A vida por um fio: mão e máquinas em movimento (videoar-
te)

A região de Campo Formoso é caracteriza-
da pela vegetação da caatinga e pelo clima 
semiárido, passando por longos períodos 
de estiagem que são determinantes para 
o cultivo do sisal. Vejo constantemente o 
desenrolar desse trabalho por onde passo, 
com pesar, por ser uma atividade muito ár-
dua e também pelo risco que as pessoas 
correm quando estão cortando a folha do 
sisal, com seus espinhos. Além disso, as 
máquinas de desfibramento são extrema-
mente perigosas e frequentemente provo-
cam mutilações nas mãos dos operários. 
Realizei um vídeo documentário sobre o 
cotidiano das pessoas que trabalham no 
beneficiamento do sisal, na localidade de 
Tiquara. Trabalhei o documentário mistura-
do aos conceitos da videoarte. O barulho 
do motor me impressiona, principalmente 
porque os trabalhadores ficam sem nenhu-
ma proteção no ouvido, trabalhando dia 
após dia. Decidi então usar o som do mo-
tor da máquina como trilha sonora (Neuze-
te Ferreira).
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Figura 1 - Vida por um fio2

Fonte: Neuzete Ferreira. (2012).

Joia preciosa (Fotografia)

O tema que trabalhei, a fotografia, mostra 
as dificuldades da mulher em busca da so-
brevivência e sua luta por uma vida melhor 
no garimpo. Passei por um processo mui-
to gratificante em minha vida, pois mesmo 
morando perto da mineração não conhecia 
a realidade vivida por estas mulheres. A 
labuta é muito árdua porque elas deixam 
as suas famílias em casa e vão em busca 
da tão sonhada esmeralda. Meu trabalho 
de fotografia também teve referência da 
produção de Sebastião Salgado, uma vez 
que faz as pessoas refletirem sobre a si-
tuação econômica do local retratado, seja 
por meio do choque, ou da imagem nua e 
crua da pobreza, da dor e da fome(Joelma 
Cardoso).

Figura 2 - Joia preciosa

Fonte: Joelma Cardoso (2012).

2 Vídeodocumentário (frames do vídeo).
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A rapadura nossa de todo dia (Fotografia)

O que incentivou esse trabalho foi uma vi-
sita que fiz ao Engenho da Grota Ferrei-
ra, no município de Pindobaçu, localizado 
numa serra bem distante da cidade, pas-
sando por uma estrada de difícil acesso. 
A forma de produção da rapadura é total-
mente artesanal - coisa rara, da época do 
Brasil Colônia. As pessoas que trabalham 
na lida são simples e humildes e fazem a 
rapadura para o próprio sustento. Decidi 
fotografar todo o processo de produção, 
revelando o mundo particular desse co-
nhecimento ancestral, criando um ensaio, 
ou seja, um conjunto de imagens que reve-
lam o cotidiano dessa comunidade. A foto-
grafia é uma forma de expressão instigan-
te, pois registra fatos da realidade de uma 
maneira que possibilita também a constru-
ção ficcional. Uma forma de ver e estar no 
mundo. A fotografia como uma obra de arte 
transforma coisas e ideias. Decidi explorar 
esteticamente a luz, que entra pelas fres-
tas dos tetos de palha, e as texturas desse 
ambiente rural, destacando também as co-
res e as pessoas. No amarelo da rapadura 
encontramos a vitalidade para o sustento 
do nordestino (Josigmar da Silva).

Figura 3 - A rapadura nossa de todo dia

  
Fonte: Josigmar da Silva (2012). 

Mulher, pedra rara (Fotografia híbrida)

As fotografias são um testemunho da 
labuta das mulheres do garimpo, mas 
também não deixam de ser uma cons-
trução da arte, que une foto e colagem 
de pedras semipreciosas. Elas falam 
por si só como obra, independente do 
que representam. Nesse caso, a lingua-
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gem da fotografia é apenas um meio de 
passagem para uma produção mista. To-
mei, como uma das referências, o trabalho 
do artista Vik Muniz: fotógrafo, desenhista, 
pintor e gravador, que faz uso de técnicas 
diversas e materiais inusitados como açú-
car, chocolate líquido, doce de leite, lixo e 
poeira (Marileide Carvalho).

Figura 4 – Fotografia e colagem com pedras.

Fonte: Marileide Carvalho (2012).

O ser e o fazer de Dona Quinininha (Objeto em cerâmica)

“Esse ensaio fotográfico tem como tema o 
trabalho de uma ceramista local. Essa tra-
dição, que já começa a apresentar sinais 
de extinção, me despertou o desejo de in-
vestigação. Próximo à cidade de Saúde, no 
povoado de Paiaiá, encontramos Eurides 
Alves de Souza, conhecida como Dona 
Quinininha, artesã do barro. Ela produz 
suas peças com simplicidade, mantendo a 
tradição que herdou de sua mãe. Produz 
panelas, potes e moringas, todos molda-
dos à mão. Utiliza como ferramentas ape-
nas a coiteba (pedaços de cabaça) para 
dar a forma ao barro; o capucho de milho, 
para cobrir imperfeições; e a mucunã (se-
mente), para o acabamento final. O barro 
é pisado no pilão, peneirado e molhado 
até ficar consistente. Depois, ela corta e 
molda as peças com mãos ágeis e expe-
rientes até ficar na forma desejada. Feito 
esse processo, as peças são levadas ao 
forno à lenha. Realizar um ensaio fotográ-
fico sobre esse acervo cultural da região 
me ajudou a definir direcionamentos para 
o Projeto de Estágio III”. (Vanilde Duarte)
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Figura 5 - O ser e o fazer de dona Quinininha.

Fonte: Vanilde Duarte (2012)

 O projeto de estágio e sua realização na sala de aula como 
desdobramento de vivências criativas do professor-aluno

Apresento, a seguir, algumas imagens e um pequeno 
release sobre o resultado dos trabalhos realizados no compo-
nente curricular Estágio Supervisionado III, ressaltando que os 
projetos de estágio nasceram da experiência criativa de cada 
Professor-Aluno, vivida anteriormente no componente curricular 
Processos de Criação.

Abstrações em sisal: um novo olhar para a arte local

Neuzete Ferreira conduziu a prática artística de seus alu-
nos, que confeccionaram um painel coletivo com a fibra de sisal. 
Esse trabalho se distanciou dos modelos repetitivos, vistos no 
artesanato local, porque os alunos investigaram formas abstra-
tas de acordo ao comportamento do material escolhido.

Figura 6 - Abstrações em sisal. Painel confeccionado pelos alunos

Fonte: Campo Formoso, 2014.
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A fotografia em mosaicos de pedras semipreciosas

Joelma Cardoso realizou o trabalho final de estágio em 
técnica mista, envolvendo desenho e colagem com pedras se-
mipreciosas, e usando o trabalho dos garimpeiros como tema 
norteador. Os alunos ficaram muito incentivados a continuar pro-
duzindo, além de esse trabalho ter ajudado a diminuir a evasão 
escolar. 

Figura 7 - A fotografia em mosaicos. Mosaicos de pedras 
semipreciosas, confeccionados pelos alunos

Fonte: Serra da Carnaíba (2014).

Relicários culturais: a memória do reisado “Raízes da Terra”

Josigmar da Silva buscou incentivar a prática artística 
através da ressignificação do reisado e seus bens materiais, 
como roupas e instrumentos musicais. Na pesquisa sobre essa 
festa popular, os alunos desenvolveram pequenos relicários 
com representações dos brincantes. Houve uma intensa aproxi-
mação da escola com a comunidade e a culminância do projeto 
integrou uma exposição dos trabalhos realizados pelos alunos e 
uma apresentação do reisado “Raízes da Terra”, momento em 
que todos cantaram e dançaram, participando da performance 
coletiva.
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Figura 8 - Relicários culturais: a memória do reisado “Raízes 
da Terra”. Objetos confeccionados pelos alunos.

Fonte: Pindobaçu (2014).

A fibra vegetal da região de Campo Formoso na construção 
do objeto de arte

Marileide Carvalho organizou uma mostra dos objetos 
confeccionados com as fibras naturais locais: bananeira, licuri e 
sisal. Os alunos, trabalhadores do campo (EJA), se mostraram 
interessados e participativos na apresentação da sua produção. 
A Professora-Aluna promoveu o encontro, na sala de aula, dos 
alunos com uma artesã local, especialista em fibras naturais, 
que ministrou uma oficina com esse material. 

Figura 9 - A fibra vegetal da região de Campo Formoso na construção 
do objeto de arte. Objetos em fibra confeccionados pelos alunos.

  

Fonte: Município de Campo Formoso (2014).
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A cerâmica tradicional na cidade de Saúde e seu uso inova-
dor no processo de ensino-aprendizagem em artes visuais

Vanilde Duarte preparou para seus alunos uma aula so-
bre a cerâmica artística contemporânea. Em seguida, levou os 
“pequenos pesquisadores” até a casa de Dona Quinininha, onde 
eles puderam aprender sobre a dinâmica do barro e praticar 
a construção de algumas peças. De volta à sala de aula, eles 
passaram a produzir, criando desvios da técnica e das formas 
tradicionais. Durante o processo, a ceramista também visitou a 
escola e trabalhou com estudantes, revelando segredos da sua 
técnica, de origem indígena. A turma realizou um grande painel 
modular, cujas peças foram confeccionadas pelos alunos e quei-
madas na casa de Dona Quinininha. 

Figura 10 - Os alunos trabalham com a ceramista dona Quinininha, e 
depois realizam suas próprias peças na sala de aula

Fonte: Saúde (2014).

Cartografias para futuras navegações
        

Por muito tempo, a criatividade foi considerada um dom 
divino, exclusivo de alguns poucos privilegiados. A inspiração 
era vista como algo que brotava de uma fonte mágica, secreta 
e misteriosa. Sabe-se, porém, que todos podem desenvolver-se 
criativamente no seu universo interior, através da experiência 
e da educação. Envolver os Professores-Alunos do Parfor em 
descobertas no campo da arte foi essencial para o começo de 
uma compreensão acerca do que seria trabalhar na escola ade-
rindo a essa prática. Falo do afloramento da percepção estética, 
da vivência material e da visão múltipla, interdisciplinar, neces-
sária a qualquer área do saber, mas indispensável nos cursos 
de Licenciatura em Artes Visuais. 
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A construção de um caminho para elaboração e execução 
de um projeto de estágio para um curso de Licenciatura em Ar-
tes Visuais também pode ser concebida como processo criativo. 
Afinal, quando o Professor-Aluno tem a oportunidade de experi-
mentar o seu próprio processo, ele se torna bem mais preparado 
para conduzir as práticas específicas do ensino da arte. Dessa 
forma, fomos construindo e adaptando o Projeto de Estágio Su-
pervisionado III. Ao longo da caminhada, descobríamos o modo 
de caminhar. O objetivo foi incentivar cada professor em forma-
ção a trabalhar com seus alunos a experiência vivida no seu pró-
prio processo criativo, com o intuito de desenvolver um produto 
ou ação artística, ao mesmo tempo em que deveria refletir sobre 
cada etapa alcançada. 

Arte é transpiração, desvio, pesquisa e formatividade. 
Educar em Arte nem sempre produz resultados que coincidem 
perfeitamente com seu tempo e lugar, retomando as palavras do 
pensador Giorgio Agamben. Entretanto, o Professor-Formador 
não pode desistir às artes de fazer suas ferramentas de ação, 
à prática do jogo simbólico, às astúcias sutis, táticas de resis-
tência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, dando no-
vas formas de uso aos saberes, aos espaços e às coisas, como 
nos fala Michel de Certeau. Ele deve ser capaz de inventar e 
reinventar o cotidiano das pessoas, das coisas e de sua prática 
docente.
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Resumo
O trabalho pedagógico em torno de projetos amplia as possi-
bilidades de ação interdisciplinar por demandar conhecimentos 
nem sempre presentes na formação de um estudante em nível 
superior, além de ampliar a visão sobre a solução de um proble-
ma e exercitar a atuação com pessoas de áreas distintas, com 
pensamentos muitas vezes diferentes ou conflitantes. Assim, o 
presente artigo tem por objetivo apresentar os resultados de uma 
ação pedagógica interdisciplinar entre os cursos de Pedagogia 
e Matemática (ambos licenciatura) e Ciência da Computação 
(bacharelado) realizado na Universidade Regional de Blumenau 
(FURB), para a produção de material didático. A ação pedagó-
gica ocorre no contexto das atividades formais (disciplinas) dos 
respectivos cursos desde 2015. Até 2016, foram produzidos 28 
projetos utilizando-se de variados tipos de tecnologias sendo en-
volvidos 161 estudantes. 
O projeto surgiu no contexto do programa PRODOCÊNCIA e foi 
executado no LIFE da Universidade. Os resultados demonstram 
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a viabilidade de unir áreas diversas do conhecimento em torno 
de projetos interdisciplinares aplicados e que exploram as capa-
cidades e formações individuais. O tema abordado no artigo foi 
socializado em uma mesa redonda sobre interdisciplinaridade 
durante o III Encontro Nacional do Parfor, realizado na cidade de 
Londrina (PR) em setembro de 2016.
Palavras Chave: Formação de professores. Aprendizagem ba-
seada em projetos. Tecnologias digitais na educação.

Introdução

A interdisciplinaridade é um conceito antigo e muito estu-
dado mas de difícil aplicação no contexto das ações curriculares 
na educação superior. Normalmente organizados em disciplinas 
fechadas e com ementas e conteúdos muito bem definidos, os 
currículos acabam não comportando ou não promovendo ações 
interdisciplinares muitas vezes nem entre as disciplinas do pró-
prio curso, quiçá com ações que envolvem mais de um curso.

Disciplinas sem comunicação são criticadas por Morin 
(2000, p. 45) quando afirma que “O parcelamento e a compar-
timentação dos saberes impedem apreender o que está tecido 
junto.” De fato, a separação entre os saberes dificulta a própria 
relação e aprendizagem dos estudantes sobre os conteúdos, 
considerando que, segundo Morin (2000), as disciplinas acabam 
não dando a ideia de um todo e nem das complexidades envol-
vidas nos fenômenos e problemas do mundo real.

Zanon e Pedrosa (2014, p. 36) acrescentam que “em vez 
de reforçar a importância de um ensino contextualizado com 
a realidade do aluno, a escola acaba disseminando um saber 
disciplinado, fragmentado, que não forma o indivíduo para as 
relações sociais e para o mundo do trabalho”. Mas, do que trata 
a interdisciplinaridade? Já em 1976, Japiassu (1976) destacava 
a importância do termo e a necessidade de tratá-lo não apenas 
como um conceito, mas de exercê-lo efetivamente, o que certa-
mente permitirá ampliar sua compreensão. Fazenda (1999, p. 
66) destaca que “a indefinição sobre interdisciplinaridade origi-
na-se ainda dos equívocos sobre o conceito de disciplina”. 

Para Fortes (2009), é “preciso estabelecer uma relação de 
interação entre as disciplinas, que seriam a marca fundamental 
das relações interdisciplinares”. A interdisciplinaridade não trata 
de diluir ou excluir disciplinas criando novas, mas de estabelecer 
relações e modelos de comunicação, que respeitem a importân-
cia e a especificidade de cada conhecimento.
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A interdisciplinaridade não dilui as discipli-
nas, ao contrário, mantém sua individua-
lidade. Mas integra as disciplinas a partir 
da compreensão das múltiplas causas ou 
fatores que intervêm sobre a realidade e 
trabalha todas as linguagens necessárias 
para a constituição de conhecimentos, co-
municação e negociação de significados e 
registro sistemático dos resultados (BRA-
SIL, 1999, p. 89).

Assim, a interdisciplinaridade implica uma colaboração 
sólida entre as disciplinas e “constante diálogo entre os atores 
envolvidos na busca de um conhecimento mais rico e preciso, 
oportunizando uma melhor compreensão do fenômeno a ser es-
tudado” (ZANON; PEDROSA, 2014, p. 137). A interdisciplinari-
dade implica também em outras formas e métodos de ensino e 
aprendizagem, para além do tradicional, para além do falar do 
professor e ouvir dos estudantes. Fazenda (2005, p. 17) ressal-
ta que interdisciplinaridade “vive-se, exerce--se. A responsabili-
dade individual é a marca do projeto interdisciplinar, mas essa 
responsabilidade está imbuída do envolvimento”. Interdiscipli-
naridade envolve, portanto, mudança de atitude, mas também 
implica em novas relações de poder no processo educacional.

A interdisciplinaridade, além do compoA 
interdisciplinaridade, além do componente 
cognitivo que a constitui, também é pensa-
da em termos de atitude. Revela-se como 
uma idéia, uma prática, um projeto que 
tem como base uma autêntica vontade de 
colaboração, de cooperação, de diálogo, 
de abertura ao outro. Paralelamente, a in-
terdisciplinaridade é pensável, em termos 
de poder. Ela não anula as formas de po-
der que todo o saber comporta, mas exige 
a disponibilidade para partilhar um saber e 
um poder que se tem consciência de não 
ser proprietário. Trata-se de não ocultar o 
seu próprio saber/poder, mas, ao contrário, 
torná-lo discursivo e acessível à compre-
ensão de outros. (GATTÁS; FUREGATO, 
2007, p. 88, grifo da autora).

Uma das formas de implantação de projetos interdiscipli-
nares é através de metodologias ativas de aprendizagem. Se-
gundo Moran (2015), 

[...] se queremos que os alunos sejam pro-
ativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em ativi-
dades cada vez mais complexas, em que 
tenham que tomar decisões e avaliar os 
resultados, com apoio de materiais rele-
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vantes. Se queremos que sejam criativos, 
eles precisam experimentar inúmeras no-
vas possibilidades de mostrar sua iniciati-
va (MORAN, 2015, p. 17).

As metodologias ativas de aprendizagem vêm ganhando 
espaço na escola a partir das Tecnologias Digitais de Informa-
ção e Comunicação (TDICs). As TDICs ampliam as possibilida-
des de pesquisa e acesso a conhecimentos antes disponíveis 
para poucos em bibliotecas ou revistas especializadas. Além 
disso, as tecnologias oferecem cada vez um número maior de 
recursos que ampliam as possibilidades do trabalho autônomo, 
de colaboração e de interação. Cabe, portanto, ao professor, um 
novo papel: de mediar a busca e a construção de novos conhe-
cimentos. 

O uso de metodologias ativas de aprendizagem implica 
que os estudantes confrontem-se com situações reais (MORAN, 
2015). Os exemplos de metodologias ativas são diversos: apren-
dizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em 
projetos, aprendizagem baseada em equipes, sala de aula inver-
tida, ensino híbrido, ensino baseado em narrativas, instruções 
dos pares, entre outros. A Aprendizagem Baseada em Projetos 
(ABP) é um método de ensino e aprendizagem que possibilita 
aos estudantes confrontarem “as questões e os problemas do 
mundo real que consideram significativas, determinando como 
abordá-los e, então, agindo cooperativamente em busca de so-
luções” (BENDER, 2014, p. 9). O trabalho pedagógico em torno 
de projetos amplia as possibilidades de ação interdisciplinar por 
demandar conhecimentos nem sempre presentes na formação 
de um estudante em nível superior, além de ampliar a visão so-
bre a solução de um problema e exercitar a atuação com pes-
soas de áreas distintas, com pensamentos muitas vezes diferen-
tes ou conflitantes. 

Com base nessa visão, o presente artigo tem por objetivo 
apresentar os resultados de uma ação pedagógica interdiscipli-
nar entre os cursos de Pedagogia e Matemática (ambos licen-
ciatura) e Ciência da Computação (bacharelado) realizado na 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), para a produção 
de material didático. A ação pedagógica surgiu no âmbito do 
Programa de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA) 
que teve o seguinte tema: “Currículo, formação e aprendizagem 
colaborativa: tecnologias digitais potencializando práticas do-
centes”. Entre as ações previstas no projeto havia a formação e 
assessoria dos professores das licenciaturas para o uso de me-
todologias ativas e tecnologias. Assim, a partir do ano de 2015, 
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surgiu a ideia de fazer uma atividade interdisciplinar conjunta, 
com base na ABP, do curso de Pedagogia, na disciplina de Tec-
nologia Educacional e Aprendizagem (7ª fase), com o curso de 
Ciência da Computação, na disciplina de Sistemas Multimídia (8ª 
fase). Os professores foram assessorados em seu trabalho de 
promover uma ação interdisciplinar baseada em projetos. Poste-
riormente o projeto expandiu-se para envolver também o curso 
de licenciatura em Matemática, nas disciplinas de Matemática 
Instrumental I e II (5ª e 6ª fase, respectivamente). A seguir será 
detalhado como o projeto é executado.

A ação pedagógica interdisciplinar

Basicamente, os projetos constituem-se como a produção 
de um material didático voltado para a Educação Básica com 
base em tecnologias digitais. Os alunos das licenciaturas são 
responsáveis por dar o sentido didático-pedagógico ao material 
construído, enquanto os alunos da computação desenvolvem 
tecnologicamente o produto. Os encontros ocorrem no contexto 
das atividades formais das disciplinas. Como todas as discipli-
nas são de quatro horas-aula por semana, em duas horas-aula 
os estudantes encontram-se no Laboratório Interdisciplinar de 
Formação de Educadores (LIFE) da Universidade, para desen-
volverem o projeto. Nas duas horas-aula restantes, os profes-
sores trabalham seus conteúdos disciplinares e assessoram os 
estudantes na elaboração e execução dos projetos.

O projeto é organizado em etapas as quais devem ser 
cumpridas com base na apresentação de um projeto formal 
construído colaborativamente entre os estudantes com base na 
ferramenta Google Drive. O Quadro 1 – Organização das ativi-
dades apresenta como são organizadas as atividades.
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Quadro 1 – Organização das atividades
Etapa Momento Atividades

1 Primeira sema-
na de aula

Estudantes formam as equipes com base 
na tecnologia que desejam trabalhar ao 
longo do semestre. As equipes têm um nú-
mero equilibrado de membros de cada um 
dos cursos envolvidos. 

2 Terceira sema-
na de aula

Estudantes entregam o título, o problema 
pedagógico e computacional a ser enfren-
tado, o objetivo geral e os específicos do 
projeto, bem como o público ao qual se 
destina o material didático.

3 Sexta semana 
de aula

Estudantes entregam trabalhos correlatos, 
o roteiro pedagógico pensado para o uso 
do produto em sala de aula e um primeiro 
projeto das telas de navegação. Quanto 
aos correlatos sugere-se incluir produtos 
com e sem o uso de tecnologia digital.

4 Décima segun-
da semana

Estudantes entregam a fundamentação 
teórica que embasa os objetivos de apren-
dizagem e as tecnologias utilizadas, bem 
como apresentam um esboço da especifi-
cação computacional do produto. 

5 Décima oitava 
semana

Estudantes entregam uma ficha de cata-
logação do produto com base no padrão 
de objetos de aprendizagem OBAA e apre-
sentam os principais resultados e conclu-
sões alcançados com o projeto, bem como 
indicam sugestões para futuros trabalhos.

Fonte: Autores.

Tanto a etapa 2 quanto a etapa 5 são socializadas com os 
demais estudantes que podem contribuir, opinar, sugerir e até 
mesmo criticar as escolhas dos seus colegas. Os professores 
avaliam os projetos de acordo com critérios gerais para todos 
os cursos envolvidos e critérios específicos de acordo com as 
características de cada área do conhecimento. 

Resultados

Como destacado anteriormente, o projeto iniciou no pri-
meiro semestre de 2015. O Quadro 2 – Projetos realizados na 
ação interdisciplinar apresenta a quantidade de projetos reali-
zados em cada semestre, bem como os cursos e número de 
estudantes envolvidos.
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Quadro 2 – Projetos realizados na ação interdisciplinar
Semestre Quantidade 

de Projetos
Cursos Quantidade 

de 
Estudantes

2015/1 7 Pedagogia (licenciatura) 
e Ciência da Computa-
ção (bacharelado)

31

2015/2 8 Matemática (licenciatura) 
e Ciência da Computa-
ção (bacharelado)

47

2016/1 5 Pedagogia (licenciatura) 
e Ciência da Computa-
ção (bacharelado)

29

2016/2 8 Pedagogia e Matemática 
(licenciaturas) e Ciência 
da Computação (bacha-
relado)

54

Fonte: Elaborado pelos autores.

O Quadro 3 – Projetos realizados no primeiro semestre 
de 2015 apresenta os projetos realizados no primeiro semestre 
de 2015, envolvendo os cursos de Pedagogia (licenciatura) e 
Ciência da Computação (bacharelado).

Quadro 3 – Projetos realizados no primeiro semestre de 2015
Tecnologia Título Público Alvo

Drone  Drone Quest: caça ao tesouro 
com Drone

8º ano – EF

Kinect  Sensor Quiz: aprendendo 
planetas com o Kinect

3º ano – EF

Leap Motion  Marionete Wireless: controle 
de uma marionete virtual com o 
Leap Motion

Educação 
Infantil ao 5º 

ano – EF
Lousa Digital Inglês Alemão Touch: um 

jogo como recurso didático 
na aprendizagem de língua 
estrangeira

Educação 
Infantil

Mesa Multitoque  Força Palavra: aplicativo 
cooperativo para interação de 
crianças na fase de alfabeti-
zação

2º ano – EF
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Tecnologia Título Público Alvo
Realidade 

Aumentada em 
Dispositivo Móvel

 Lógica dos Animais : jogo para 
estimular a lógica e percepção 
espacial utilizando realidade 
aumentada

2º ao 5º ano 
– EF

Realidade 
Aumentada em 

Dispositivo Móvel

QuebraCabeça Alfabético: 
material educacional baseado 
em Realidade Aumentada

1º e 2º ano 
– EF

Fonte: Elaborado pelos autores.

Uma vez que tratam-se de estudantes do curso de 
Pedagogia, é natural observar no Quadro 3 – Projetos realizados 
no primeiro semestre de 2015 que os projetos tenham sido 
destinados sobretudo para a Educação Infantil e os Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental. A exceção neste caso foi o projeto com 
o Drone, uma vez que, para este aparelho existe uma restrição 
de faixa etária para uso. Também se observa que a área de 
conhecimento é ampliada em virtude da formação e atuação do 
pedagogo. Há projetos em áreas como Linguagens, Geografia, 
Matemática e Ciências, desenvolvendo as mais variadas 
competências e habilidades. Destaca-se, neste semestre, o 
único projeto feito com o equipamento Leap Motion, uma vez 
que era um equipamento próprio do estudante, portanto não 
disponível no LIFE.

No segundo semestre de 2015, não havia turma sendo 
ofertada no curso de Pedagogia para a continuação do trabalho 
interdisciplinar. Assim, foram contactadas as turmas de 
Matemática Instrumental I e II do curso de Pedagogia, as quais 
concordaram em participar do projeto. Desta forma, três turmas 
participaram da atividade: duas do curso de Matemática e uma 
do curso de Ciência da Computação. O Quadro 4 – Projetos 
realizados no segundo semestre de 2015 destaca os projetos 
apresentados neste semestre.

Quadro 4 – Projetos realizados no segundo semestre de 2015

Tecnologia Título Público Alvo
Drone Trilha das Frações: aprenden-

do frações com Drone
6º ano - EF

Kinect Brincando e aprendendo com 
equações

7º e 8º ano - EF
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Tecnologia Título Público Alvo
Lousa Digital Círculo Trigonométrico 2º ano - EM

Mesa Multito-
que

MathQuiz: quiz para identifica-
ção de gráficos e funções

1º ano – EM

Óculos 3D  Polimetry: aprendendo polie-
dros

3º ano – EM

Realidade 
Aumentada 
em Dispositivo 
Móvel

PolinomiAr: aprendendo 
polinômios com realidade 
aumentada

7º ano EF ao 3º 
ano EM

Realidade 
Aumentada 
em Dispositivo 
Móvel

MasterSenha: um jogo para 
aprender análise combinatória

2º ano – EM

Robótica  NXT Quiz: ensino de Geome-
tria

6º ano – EF

Fonte: Elaborado pelos autores.

Diferente do primeiro semestre de 2015 em que os pro-
jetos foram destinados sobretudo aos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, no segundo semestre de 2015, em função da área 
– Matemática, os projetos tiveram um equilíbrio do público alvo 
entre Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Tam-
bém, neste caso, observa-se que os projetos foram destinados 
para trabalhar mais especificamente os conteúdos da Matemá-
tica. Destaca-se, ainda, o único projeto de Robótica feito até o 
momento, em função da não disponibilização deste tipo de re-
curso no LIFE. 

No primeiro semestre de 2016 foi a vez do curso de Ma-
temática não ter turma oferecida. Desta forma, o projeto voltou 
a ser aplicado com o curso de Pedagogia (Quadro 5 – Projetos 
realizados no primeiro semestre de 2016).
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Quadro 5 – Projetos realizados no primeiro semestre de 2016.

Tecnologia Título Público Alvo

Kinect Mimicando: jogo de mími-
cas através do Kinect

Educação Infantil

Mesa Multitoque TapToLearn: jogo multito-
que para o ensino de mate-
mática, inglês e português

1º e 2º ano - EF

Óculos 3D Geografia em 3D: conhe-
cendo as regiões geográfi-
cas brasileiras

5º ano – EF 

Realidade Au-
mentada em Dis-

positivo Móvel

Animal Quiz 5º ano - EF

Realidade 
Aumentada em 
Mesa Multitoque

Da Cor à Forma: um aplica-
tivo para o ensino de cores 
e formas geométricas

Educação Infantil

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pelo Quadro 5 – Projetos realizados no primeiro semestre 
de 2016 observa-se que novamente os projetos voltaramse 
para a Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental e envolveram as áreas de Linguagens, Geografia, 
Ciências e Matemática.

No segundo semestre de 2016 tanto a Pedagogia quanto 
a Matemática tinham turmas oferecidas. Para não excluir 
nenhum dos cursos do projeto, foram agrupadas as turmas dos 
três cursos que produziram os projetos listados no Quadro 6 – 
Projetos realizados no segundo semestre de 2016.

Quadro 6 – Projetos realizados no segundo semestre de 2016
Tecnologia Título Público Alvo

Kinect Kinectomia: aprendizagem 
do sistema do corpo humano 
utilizando o Kinect

5º ano - EF

Lousa Digital GeoForma: jogo eletrônico 
de interação com formas 
geométricas

6º ano – EF
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Tecnologia Título Público Alvo
Mesa Multitoque Digeplan: jogo interativo 

para o ensino de operações 
com polinômios

8º ano - EF

Óculos 3D VisPoli3D: visualizador de 
projeção poliédrica 3D

9º ano – EF

Realidade Alter-
nativa 

Angulonic: aprendendo 
ângulos com realidade 
alternativa

6º ano – EF a 3º 
ano – EM 

Realidade 
Aumentada 
em Dispositivo 
Móvel

LaGra: labirinto geométrico 
de realidade aumentada

8º ano – EF

Realidade 
Aumentada 
em Dispositivo 
Móvel

Quebra Cabeça Geométrico: 
a geometria nos animais 
com realidade aumentada

6º ano – EF

Realidade 
Aumentada em 
Mesa Multitoque

Anatomic Party: jogo de 
tabuleiro voltado ao ensino 
do corpo humano utilizando 
realidade aumentada na 
mesa multi-touch e notebook

5º ano – EF

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste semestre observaram-se apenas dois projetos 
destinados aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, cinco aos 
Anos Finais e um que perpassa os anos escolares, podendo 
ser aplicado desde o início dos Anos Finais até o Ensino Mé-
dio. Destaca-se, inclusive, que foi o primeiro projeto que traba-
lhou com Realidade Alternativa, influenciado pelo boom do jogo 
Pokemon Go® à época. Foram executados cinco projetos na 
área de Matemática e três em Ciências.

A Tabela 1 – Quantidade de projetos por tipo de tecnolo-
gia apresenta a quantidade de projetos por tipo de tecnologia. 
Pela tabela é possível observar que mais de um quarto dos tra-
balhos envolveu o uso de dispositivos móveis (realidade alter-
nativa e realidade aumentada), o que demonstra uma tendência 
nos produtos educacionais direcionados a esse tipo de dispositi-
vo em função de sua popularidade. Para os demais dispositivos 
há uma variação entre um e quatro trabalhos.
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Tabela 1 – Quantidade de projetos por tipo de tecnologia
Tecnologia 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 Total
Drone 1 1 0 0 2
Kinect 1 1 1 1 4
Leap Motion 1 0 0 0 1
Lousa Digital 1 1 0 1 3
Mesa Multitoque 1 1 1 1 4
Óculos 3D 0 1 1 1 3
Realidade Alterna-
tiva 0 0 0 1 1

Realidade Aumen-
tada em Dispositivo 
Móvel

2 2 1 2 7

Realidade Aumen-
tada em Mesa 
Multitoque

0 0 1 1 2

Robótica 0 1 0 0 1
Total 7 8 5 8 28

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Tabela 2 – Quantidade de projetos por nível educacio-
nal apresenta a quantidade de projetos por nível educacional. 
Destaca-se que alguns projetos, segundo seus autores, pode-
riam ser aplicados a mais de um nível. A tabela demonstra uma 
distribuição relativamente equânime entre os anos variando de 
dois (4º ano do EF) até seis trabalhos (5º e 8º ano do EF). A 
tabela também reitera o que foi comentado anteriormente que 
nos semestres em que a atividade foi realizada com o curso de 
Pedagogia, os trabalhos concentraram-se na Educação Infantil 
e nos Anos Iniciais do EF, enquanto que nos semestres onde 
houve o envolvimento do curso de Matemática o público alvo foi 
essencialmente os Anos Finais do EF e o Ensino Médio.
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Tabela 2 – Quantidade de projetos por nível educacional
Nível 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 Total

Educação Infantil 2 0 2 0 4
1º ano – Ensino Funda-
mental 2 0 1 0 3

2º ano – Ensino Funda-
mental 4 0 1 0 5

3º ano – Ensino Funda-
mental 3 0 0 0 3

4º ano – Ensino Funda-
mental 2 0 0 0 2

5º ano – Ensino Funda-
mental 2 0 2 2 6

6º ano – Ensino Funda-
mental 0 2 0 3 5

7º ano – Ensino Funda-
mental 0 2 0 1 3

8º ano – Ensino Funda-
mental 1 2 0 3 6

9º ano – Ensino Funda-
mental 0 1 0 2 3

1º ano – Ensino Médio 0 2 0 1 3
2º ano – Ensino Médio 0 3 0 1 4
3º ano – Ensino Médio 0 2 0 1 3
Total 16 14 6 14 50

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os projetos estão disponíveis e podem ser aces-
sados da página do LIFE (lifefurb.blogspot.com.br) ou do portal 
Inversos (inversos.com.br) o qual também foi construído como 
ação do PRODOCÊNCIA justamente para disponibilizar mate-
riais didáticos produzidos ao longo do projeto.

Considerações finais

A implantação de uma metodologia ativa com base em 
um projeto interdisciplinar é, ao mesmo tempo, desafiadora e 
gratificante, especialmente ao se juntar cursos de licenciatura 
e bacharelado com quase nenhuma formação comum. As difi-
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culdades e os desafios são muitos. Começa pela compreensão 
dos estudantes em compartilhar o espaço de sala com o outro, 
o diferente. Matemática e Computação compartilham perfis mais 
próximos, mas Pedagogia e Computação, por exemplo, muitas 
vezes destoam em visões de mundo e atitudes. Depois vem o 
estranhamento seguido da aproximação das áreas de conheci-
mento: via de regra os estudantes de licenciatura desconhecem 
as possibilidades das TDICs nos processos educacionais, assim 
como os estudantes de Computação desconhecem os elemen-
tos pedagógicos úteis e necessários para a composição de um 
material que faça sentido para quem o utilize. A etapa seguinte, 
de estabelecer o diálogo e a compreensão mútua sobre o que se 
quer e o que se pode, pode levar a sinergias ou conflitos. A partir 
daí, a construção e elaboração do projeto, a divisão de tarefas e 
o cumprimento de prazos tomam rumos únicos em cada grupo 
estabelecido, em cada projeto formado. 

Em 28 projetos realizados até o momento, foram colecio-
nadas 28 experiências diferentes: desde equipes que funcio-
naram perfeitamente em sintonia desde o início, passando por 
aquelas que tiveram dificuldades iniciais, mas depois se enten-
deram ou vice-versa e chegando a situações em que os mem-
bros nunca conseguiram estabelecer um diálogo ou uma relação 
cordial. Também há casos de projetos que ficaram aquém das 
expectativas de um e de outro, mas o importante na formação 
é ter se desafiado, estabelecido metas e tentando executá-las.

Aos professores cabem muitos papeis. Inicialmente tam-
bém dialogar e negociar com o seu par diferente, com outra for-
mação. Em relação ao trabalho de sala de aula, mediar conflitos, 
cobrar prazos, lidar com frustrações, mas, sobretudo, orientar, 
fazer refletir, desafiar, ampliar. Sem espaço para aulas exposi-
tivas, a mediação ocorre nas necessidades individuais de cada 
grupo que muitas vezes são comuns, mas específicas, ao mes-
mo tempo. 

Um projeto que não se tenciona que pare. Ao contrário, 
ganha novos contornos e possibilidades a cada semestre. Em 
2017 a ação pedagógica interdisciplinar continua em andamen-
to, mesmo tendo cessado o projeto PRODOCÊNCIA, e envolve 
mais de 60 estudantes em 10 projetos. Também em 2017, está 
prevista a avaliação qualitativa do projeto com base em uma 
pesquisa a ser realizada num trabalho de conclusão de curso da 
Pedagogia com estudantes que já participaram do projeto.
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PROJETO FORMATIVO INTERDISCIPLINAR: A 
EXPERIÊNCIA DO PARFOR NO CONTEXTO DA 

UFPI 

Maria da Glória Duarte Ferro1 

Resumo
O texto foi produzido a partir do documento de sistematização 
da proposta interdisciplinar do Parfor / UFPI2 e objetiva sociali-
zar o projeto formativo que vem sendo implementado à luz dos 
preceitos da Resolução CNE / CP nº 2/2015, aprovada em 1º de 
julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de se-
gunda licenciatura) e para a formação continuada. Organiza-se 
por uma seção introdutória, com breves considerações sobre a 
orientação legal (LDB 9.394/96; PCNs; novas DCNs) acerca da 
necessidade de a prática educativa escolar se desenvolver em 
uma perspectiva interdisciplinar e em seguida apresenta de for-
ma resumida a experiência do Projeto Formativo Interdisciplinar 
que vem sendo desenvolvida no âmbito do Parfor / UFPI desde 
janeiro de 2016. A iniciativa de implementação do Projeto For-
mativo Interdisciplinar do Parfor / UFPI se insere no esforço de 
qualificação dos profissionais que atuam na educação básica, 
visando possibilitar-lhes, para além da articulação de conteúdos 
de diferentes áreas do conhecimento, o verdadeiro exercício da 
consciência interdisciplinar. Acreditamos que apenas quando 
investidos de tal consciência, os docentes podem refletir sobre 
suas práticas, bem como sobre o processo de educação formal, 
de modo a responder adequadamente às normativas legais e 
acadêmicas postas como desafios à Universidade.
Palavras-Chave: Interdisciplinaridade. Formação de professo-
res. Parfor.

1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), 
professora do Departamento de Fundamentos da Educação (DEFE), do 
Centro de Ciências da Educação (CCE) da UFPI e Coordenadora Geral 
do Parfor / UFPI. gloria-ferro@hotmail.com; gloriaferro@ ufpi.edu.br.
2 A equipe de elaboração do Projeto Interdisciplinar do Parfor / UFPI 
ficou assim constituída: Adalberto Socorro da Silva; Cássio Eduardo 
Soares Miranda; Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves; 
Guiomar de Oliveira Passos; Jane Bezerra de Sousa; Maria da Gloria 
Duarte Ferro; Maria do Socorro Santos Leal Paixão. Márcia Evelin de 
Carvalho e Raimundo Batista dos Santos Junior.
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Considerações Iniciais

As transformações (sociais, políticas, econômicas e cul-
turais) ocorridas a partir do século XX geraram profundas mu-
danças na organização do trabalho, na produção e difusão do 
conhecimento e no acesso à informação. Essas transformações 
influenciaram vários segmentos sociais, provocando mudanças 
em diversos campos, incluindo a educação, o ensino e a produ-
ção científica e tecnológica.

Nesse sentido, aumentaram as exigências no tocante à 
efetivação de um novo modelo de educação voltado para o de-
senvolvimento de uma nova profissionalidade dos jovens para 
atender as exigências do mercado de trabalho globalizado e in-
formatizado. Em contrapartida, ampliaram-se os movimentos em 
torno de uma educação voltada para a formação crítica e cidadã 
que prepare estes jovens para a convivência democrática nes-
sa nova conjuntura sociopolítica e cultural e reafirme as liberda-
des individuais e as necessidades do respeito às diversidades 
religiosas, socioculturais e étnicas (FREIRE, 1998; LIBÂNEO, 
2002, LIMA, 2011, 2015). 

Desse modo, as instituições educativas são desafiadas 
a acompanhar essas mudanças através do redimensionamento 
de suas ações e consolidação de novas práticas educativas, mi-
rando a superação da ideia instituída de organizações que ape-
nas transmitem cultura para serem visualizadas como espaço di-
nâmico, locus da produção de saberes. Assim, um dos grandes 
desafios postos aos sistemas educacionais na atualidade é o de 
repensar as práticas educativas direcionando-as para a busca 
de ações que superem o ato de transmitir informações e gerem 
novas possibilidades para que o sujeito que está sendo formado 
tenha acesso a aprendizagens significativas.

Esse cenário vem exigindo intensas modificações no sis-
tema educacional, colocando novos desafios para as políticas 
educacionais, principalmente, no campo da formação docente, 
posto que, se por um lado, é necessário democratizar as institui-
ções educativas e universalizar a educação garantindo o aces-
so aos diferentes grupos sociais, capacitando-os para a inser-
ção nesse novo contexto sociopolítico e econômico, por outro, 
é preciso pensar uma formação que prepare os docentes para 
acolherem os alunos em sua completude, complexidade e dife-
rença, garantindo não só as condições da inclusão social, mas 
sua inserção enquanto sujeito no contexto sociopolítico e cultu-
ral. Nessa perspectiva, as sociedades contemporâneas exigem, 
necessariamente, uma educação comprometida com mudanças 
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e transformações sociais fazendo emergir uma nova concepção 
de educador: profissional capaz de visualizar em sua prática as 
dimensões técnica, política e ética (FREIRE, 1998; LIBÂNEO, 
2002; NÓVOA, 1995).

A nova dinâmica da prática educacional e os novos de-
safios socioeducativos presentes na atualidade estão respalda-
dos por documentos importantes na área da educação, cabendo 
destacar pela relevância para a temática focalizada nesse texto, 
a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996; os Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCNs), definidos em 1997 e as novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação inicial em nível 
superior e para a formação continuada, que foram recentemente 
instituídas por meio da Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015. 

A LDB estabelece no seu artigo 3º que o ensino será mi-
nistrado com base nos seguintes princípios: 

I – igualdade de condições para o acesso 
e permanência na escola; II – liberdade de 
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tole-
rância; 
V – coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em esta-
belecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da 
educação escolar; 
VIII – gestão democrática do ensino públi-
co, na forma desta lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 
IX – garantia de padrão de qualidade; X – 
valorização da experiência extraescolar; 
XI – vinculação entre a educação escolar, 
o trabalho e as práticas sociais; 
XII – consideração com a diversidade étni-
co-racial3. (BRASIL, 1996, p. 8)

Subjacente a estes preceitos está a propositura de uma 
nova educação escolar e, ao mesmo tempo, de um novo papel 
de professor que deve ser gestado a partir do desenvolvimento 
de novas práticas educacionais que, ao tempo em que incorpo-
ram diferentes saberes, articulam-nos às diferentes esferas da 
vida social e cultural.

Os PCNs propõem “[...] um ensino em que o conteúdo 

3 Inciso acrescido pela Lei nº 12.796, de 4-4-2013 (BRASIL, 2013).
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seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as capa-
cidades que lhes permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 
sociais e econômicos.” (BRASIL, 1997, p. 51). Para tanto, ele-
geram uma estrutura organizacional pautada em capacidades 
de atuação e de inserção social que os alunos precisam adquirir 
ao término da escolaridade obrigatória (cognitiva, afetiva, física, 
ética, estética etc.), que deve ter como base uma abordagem 
integrada em todas as áreas constituintes do conhecimento, de 
modo a expressar a formação básica necessária para o exercí-
cio da cidadania.

As novas DCNs definem os princípios da formação inicial 
e continuada de profissionais do magistério da educação básica, 
assegurando a necessária organicidade ao projeto de formação 
que deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação 
entre a instituição de educação superior e o sistema de educa-
ção básica e deverá contemplar: 

I. Sólida formação teórica e interdisciplinar 
dos profissionais; 
II. A inserção dos estudantes de licenciatu-
ra nas instituições de educação básica da 
rede pública de ensino, espaço privilegia-
do da práxis docente; 
III. O contexto educacional da região onde 
será desenvolvido; 
IV. Atividades de socialização e avaliação 
dos impactos; 
V. Aspectos relacionados à ampliação e ao 
aperfeiçoamento do uso da língua portu-
guesa e à capacidade comunicativa, oral e 
escrita, como elementos fundamentais da 
formação dos professores e à aprendiza-
gem de Libras; 
VI. Questões socioambientais, éticas, es-
téticas e relativas a diversidade étnico-ra-
cial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa 
geracional e sociocultural como princípios 
de equidade (BRASIL, 2015).

Tais princípios trazem como consequência novos horizon-
tes à dinâmica formativa dos profissionais do magistério da educa-
ção básica, haja vista que a garantia do direito à educação a grupos 
e sujeitos historicamente marginalizados exige transformação no 
modo como as instituições de educação básica e superior orga-
nizam seus espaços e tempos, suas regras e normas e incorpo-
ram novos materiais e recursos pedagógicos (DOURADO, 2015).

A LDB 9.394/96, os PCNs para o Ensino Fundamental e 
Médio e as novas Diretrizes Curriculares Nacionais apontam na 
direção de que a prática educativa escolar se desenvolva em 
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uma perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, compreende-se 
que há uma orientação legal para que as instituições de ensino 
superior promovam a formação inicial numa ótica interdiscipli-
nar. Mas, como pensar / fazer formação interdisciplinar de pro-
fessores?

Apropriando-nos dos escritos de Fazenda (2013, p. 27), 
diríamos que a:

Interdisciplinaridade na formação profis-
sional requer competências relativas às 
formas de intervenção solicitadas e às 
condições que concorrerem para o seu 
melhor exercício. Neste caso, o desenvol-
vimento das competências necessárias re-
quer a conjugação de diferentes saberes 
disciplinares [...}4.

Nessa direção, as novas DCNs determinam que o(a) 
egresso(a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 
repertório de informações e habilidades composto pela plurali-
dade de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto 
pedagógico e do percurso formativo vivenciado cuja consolida-
ção virá do seu exercício profissional, fundamentado em princí-
pios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 
pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e es-
tética, de modo a de modo a lhe permitir: I - o conhecimento da 
instituição educativa como organização complexa na função de 
promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, a aná-
lise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse 
da área educacional e específica; III - a atuação profissional no 
ensino, na gestão de processos educativos e na organização e 
gestão de instituições de educação básica (BRASIL, 2015).

Assim, reafirmando o exposto anteriormente, o debate ini-
cia-se na universidade com a elaboração de um projeto forma-
tivo que deve abranger diferentes características e dimensões 
da iniciação à docência e reflita a especificidade da formação 
docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes 
unidades que concorrem para essa formação. 

É nesse contexto que a Coordenação do Parfor, a par-
tir de estudos e discussões realizados por comissão constituí-
da por professores oriundos de distintos campos disciplinares, 

4 Tomando como base o pensamento de Barbier (1996), Tardiff (1990) e 
Gauthier (1996), a autora entende por saberes disciplinares: saberes da 
experiência, saberes técnicos e saberes teóricos interagindo de forma 
dinâmica sem nenhuma linearidade ou hierarquização que subjugue os 
profissionais participantes (FAZENDA, 2013).
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apresenta o Projeto Formativo Interdisciplinar implementado no 
âmbito do Parfor / UFPI a partir do período 2015/25, numa ten-
tativa de provocar mudança significativa na prática pedagógica 
desencadeadora de um novo processo formativo para docentes 
e discentes, a fim de responder adequadamente as exigências 
legais e acadêmicas postas aos que atuam no ensino superior. 

A experiência do projeto formativo interdisciplinar do Par-
for/UFPI

A iniciativa de implementação do Projeto Formativo Inter-
disciplinar do Parfor/7695UFPI se insere no esforço de qualifi-
cação dos profissionais que atuam na educação básica, possi-
bilitando-lhes mais que articular conteúdos de diferentes áreas 
do conhecimento: visa o verdadeiro exercício da consciência 
interdisciplinar, o que consiste na superação do paradigma frag-
mentar instaurado desde o advento da modernidade por meio de 
um olhar para a realidade da qual o conhecimento brota em sua 
inteireza, reconhecendo sua natureza multifacetada e a exigên-
cia de uma mentalidade condizente. Entendemos que apenas 
quando investidos de tal consciência, os docentes podem refletir 
sobre suas atuações, bem como sobre o processo de educação 
formal, de modo a responder adequadamente às normativas le-
gais e acadêmicas postas como desafios à Universidade. 

Nesse sentido, a implementação do trabalho interdiscipli-
nar nos cursos do Parfor / UFPI visa promover de modo efetivo a 
integração dos componentes curriculares e a construção de um 
conhecimento interdisciplinar que possibilite ao aluno/professor 
(re)significar as experiências vivenciadas no tempo-universida-
de, na sua prática pedagógica desenvolvida no espaço-tempo 
da escola de educação básica.

A operacionalização da proposta interdisciplinar contem-
pla duas fases: planejamento e desenvolvimento do trabalho 
interdisciplinar. A fase de planejamento é realizada no semes-
tre anterior à realização do trabalho interdisciplinar, no final de 
cada período letivo, por ocasião da reunião de formação peda-
gógica com os professores selecionados no processo seletivo de 
professor formador, professor orientador e supervisor de estágio. 

Na fase seguinte é feita a definição e organização das ati-
vidades que serão desenvolvidas ao longo do semestre a partir 
das demandas do projeto interdisciplinar. Nesta etapa são reali-

5 Período iniciado em 4 de janeiro de 2016 e encerrado em 22 de junho 
de 2016.
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zadas reuniões com os professores vinculados ao Parfor/UFPI, 
separadamente por curso, com o propósito de estabelecer: 
normas gerais; objetivos; instrumentos de levantamento de da-
dos; cronograma de atividades; regras para a composição dos 
grupos; modalidades de apresentação dos trabalhos (escrita e 
oral) etc. Dessa forma, a fase de desenvolvimento constitui-se 
na realização das atividades interdisciplinares programadas e 
previstas nos Planos de Trabalho dos professores vinculados 
ao Programa. 

O Trabalho Interdisciplinar do Projeto Formativo do Parfor 
/ UFPI se orientará por uma pesquisa (trabalho de campo) e 
será desenvolvida por Bloco / Turma de cada curso e englobará 
todas as disciplinas ofertadas no semestre. 

O trabalho interdisciplinar do Parfor/UFPI, orientado por 
uma atividade de campo, englobará todas as disciplinas oferta-
das no semestre e será desenvolvido a partir de um tema gerador 
que norteará uma atividade de Ensino, Pesquisa ou Extensão. 
A opção por um tema gerador fundamenta-se na compreensão 
de que a articulação de saberes e a reflexão das atuações do-
centes requer um fio condutor que, a um só tempo, aproxime as 
disciplinas e dialogue com o cotidiano dos cursistas. Esse tema 
será definido a cada ano pela coordenação do Parfor, através 
do seu colegiado. 

Em cada Bloco terá uma disciplina integradora, previa-
mente escolhida, cujo professor responsável fará a articulação 
do Projeto Formativo Interdisciplinar e será intitulado professor 
articulador6, escolhido dentre os professores formadores res-
ponsáveis pelas disciplinas com maior possibilidade de intera-
ção entre as demais que compõem a grade curricular em cada 
Bloco. Os demais professores são denominados orientadores. 

O tema escolhido para os períodos 2015/2 e 2016.1 foi 
Educação, Trabalho e Diversidades que não apenas articula 
três importantes aspectos da vida que se materializam no contex-
to escolar como possibilita investigações das diferentes discipli-
nas de cada Bloco a partir de enfoques e perspectivas diversas, 
aproximando-as e articulando seus conteúdos. A partir desse 

6 Associado à ideia de disciplina integradora, encontramos o papel 
do professor articulador cuja função é a de ser aquele que assumirá 
a função de coordenar os demais professores do bloco e articular o 
trabalho de pesquisa para a realização de atividades propostas pelos 
professores das demais disciplinas daquele semestre. Em síntese, 
sua função é a de ser o articulador do Projeto Interdisciplinar naquele 
Bloco, mantendo contato constante com os professores, auxiliando-os 
na consecução das atividades referentes ao trabalho.
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tema, poderiam ser estudadas diversas temáticas, tais como: 
educação ambiental, espiritualidade, gênero e sexualidade, 
diferenças sociais, culturais e religiosas, trabalho docente, 
processo de valorização do profissional da educação. 

Durante o período intensivo (janeiro/fevereiro; julho/agos-
to) os professores trabalham os conteúdos de suas disciplinas 
e, atuando de forma colaborativa, alunos e professores devem 
enfocar os problemas que as várias disciplinas suscitam, a partir 
do tema gerador definido para o semestre, tendo como eixo 
condutor a disciplina integradora7.

Cada professor deverá lançar luz sobre o tema gerador 
a partir das especificidades da sua disciplina, inserindo o tema 
no planejamento de suas aulas. Os debates devem ocorrer em 
forma de discussão dialogada, ou seja, a sala de aula deve ser 
transformada em fórum de discussão e de socialização de sa-
beres. Os comentários e opiniões que surgirem ao longo da 
disciplina devem ser sistematizados pelos professores, que as-
sumem a função de transliterar os conteúdos para além da frag-
mentação tradicional do ensino praticado em sala de aula.

Dessa forma, o professor formador do Parfor/UFPI deve 
conduzir a disciplina a partir da dinâmica de estudos em grupos, 
estimulando os alunos a debaterem temas pertinentes aos conteú-
dos programáticos das disciplinas, mas agora procurando romper 
com os limites impostos pela dimensão geográfica das ciências.

Nessa perspectiva, o desenvolvimento do trabalho inter-
disciplinar consta das seguintes etapas: apresentação do tema 
gerador, definição do problema de pesquisa, elaboração de 
instrumentos de coleta de dados, revisão de literatura, tra-
balho de campo, análise dos dados, elaboração do trabalho 
final escrito, apresentação final. Por essa lógica, a partir de 
diferentes cursos, os alunos do Parfor/UFPI terão a oportunida-
de de serem inseridos num universo de oportunidades de inves-
tigação científica e de saberes que se complementam, visando 
suplementar possíveis falhas de conteúdo provocadas pela frag-
mentação do ensino praticada na universidade.

A experiência do desenvolvimento do trabalho interdisci-
plinar é socializada no Seminário Interdisciplinar do Parfor/ 
UFPI (SIMPARFOR) com datas específicas para cada campus 

7 A ideia de disciplina integradora centra-se em sua função prática no 
que diz respeito ao trabalho interdisciplinar do Parfor. Ela visa maior 
interação entre as disciplinas que compõem a grade curricular do 
semestre e é escolhida tendo em vista a maior porosidade e a maior 
possibilidade de integração dos conteúdos das disciplinas associados 
ao tema gerador proposto.
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/ polo, conforme previsto no cronograma de atividades. O Semi-
nário Interdisciplinar é desenvolvido com a participação de alu-
nos, professores e coordenadores dos cursos do Parfor / UFPI e 
da comunidade acadêmica em geral, a partir de grandes temas 
interdisciplinares e compartilhados. Os professores devem apre-
sentar proposições que permitam a discussão integral dos con-
teúdos ministrados em sala de aula que resultem na realização 
dos trabalhos apresentados no SIMParfor.

Os trabalhos são apresentados pelos alunos analisando 
a ênfase dada e a contribuição de cada disciplina ao tema pro-
posto e fazem a síntese apontando o caráter interdisciplinar do 
objeto de estudo (tema gerador) e a importância do aprofunda-
mento para sua formação profissional e para o desenvolvimento 
de uma consciência crítica, reflexiva e, sobretudo, atenta à com-
plexidade dos fatos. Nessa perspectiva, o trabalho apresentado 
serve de diretriz para avaliação de como os alunos incorporam 
a multiplicidade de visões e como eles criam as conexões de 
conteúdos que são inerentes aos temas da vida real (LEITE; 
BENÍCIO, 2015).

Para fins da apresentação do trabalho final no Seminário 
Interdisciplinar, cada professor do bloco fica responsável por um 
grupo de alunos, que são por ele orientados. A formação dos 
grupos é feita de acordo com o município de atuação dos cur-
sistas, preferencialmente, dividindo-se o número de alunos da 
turma pelo número de professores do Bloco, de modo que cada 
professor fica responsável por um grupo de até cinco alunos. 

Assim, os alunos, trabalhando em pequenos grupos e sob 
a orientação de um professor, devem desenvolver a atividade 
definida para o período sobre um problema particular que de-
mande investigação. O professor orientador poderá destinar até 
quatro horas da disciplina para orientar o grupo de alunos res-
ponsável pela apresentação do trabalho final da disciplina que 
será apresentado no Seminário Interdisciplinar. 

Além dos momentos de sala de aula, cada professor de-
verá se reunir com seu grupo para as orientações específicas 
relacionadas ao trabalho. Os alunos poderão se reunir extraclas-
se para a realização do trabalho e todos deverão participar do 
momento final, no qual ocorrerá a apresentação dos trabalhos 
durante o SIMPARFOR. 

Para a apresentação final do trabalho os grupos poderão 
optar por uma das seguintes modalidades: comunicação oral 
e pôster. A participação dos alunos e professores no SIMParfor 
é condicionada à inscrição e submissão de trabalhos, confor-
me critérios e cronograma disponibilizados na página do evento: 
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http://www.simParfor.ufpi.br. 
Os trabalhos apresentados no SIMPARFOR são avalia-

dos numa escala de zero a dez, por professores examinadores, 
designados para essa tarefa, e a nota é encaminhada pelo coor-
denador do curso aos professores do Bloco para ser lançada na 
última avaliação do aluno. Para os trabalhos apresentados são 
fornecidos certificados de 10 (dez) horas complementares para 
integração da carga horária dos alunos. Os trabalhos apresenta-
dos são avaliados também para efeito de premiação e recebem 
prêmio simbólico.

De forma resumida, o trabalho interdisciplinar percorrerá 
as seguintes etapas:

1. Os professores do Bloco (de todos os cursos do Parfor 
/ UFPI) se reúnem para planejar o trabalho interdiscipli-
nar a ser realizado no período a partir do tema gerador 
definido para o semestre e elaboram o Plano de Trabalho 
Docente a ser executado no período. 
2. O professor articulador (juntamente com o professor da 
disciplina) apresenta à turma a proposta de trabalho a ser 
executada e coordena a formação de grupos de trabalho 
com seus respectivos professores orientadores para fins 
da apresentação do produto final no Seminário Interdisci-
plinar do Parfor /UFPI.
3. Os professores desenvolvem suas disciplinas procu-
rando as articulações possíveis com o tema gerador, atra-
vés de textos, vídeos, debates, etc. Definem referencial 
teórico, estratégias de organização e orientação (plano 
de análise) e modalidade de apresentação das atividades 
que serão desenvolvidas pelo grupo para a elaboração do 
produto final a ser socializado no Seminário Interdiscipli-
nar do Parfor / UFPI.

Cabe ressaltar que mesmo havendo um professor respon-
sável pela mediação do trabalho interdisciplinar em cada Bloco, 
conforme exposto anteriormente, todos os demais envolvidos 
no Projeto Formativo Interdisciplinar têm papel fundamental na 
implementação da proposta. Assim, apresentamos a seguir, a 
título de ilustração, um funciograma que indica as várias atribui-
ções dos participantes do Projeto Formativo Interdisciplinar do 
Parfor /UFPI. 
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Considerações finais

O objetivo do texto foi socializar o Projeto Formativo In-
terdisciplinar que vem sendo implementado no âmbito do Par-
for / UFPI desde o período letivo 2015.2, com início em 04 de 
janeiro de 2016, à luz dos preceitos da Resolução CNE / CP nº 
2/2015 (Brasil, 2015) aprovada em 1º de julho de 2015 que defi-
niu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
e Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério 
para a Educação Básica, estabelecendo que o projeto formativo 
apresente uma sólida base teórica e esteja fundamentada em 
princípios norteadores da interdisciplinaridade. 

A prática interdisciplinar intenciona, então, o aprofunda-
mento do debate a partir de temas que interligam disciplinas e 
cursos ofertados pelo Parfor / UFPI e fundamenta-se na tese de 
que o conhecimento é um processo que envolve a colaboração 
de múltiplos esforços e de múltiplos saberes; ou seja, o estudan-
te deve aprender que a segmentação tradicional das disciplinas 
e cursos pode ser flexibilizada, permitindo a compreensão de 
conteúdos transversais a todas as disciplinas. 

Assim, o trabalho interdisciplinar do Parfor / UFPI requer 
do professor o preparo prévio dos temas a serem estudados e 
debatidos, com o intuito de aprofundar cada objeto e tema a ser 
estudado e discutido ao longo da disciplina. Os docentes vincu-
lados ao Parfor / UFPI deverão elaborar / adequar seus Planos 
de Trabalho levando em conta as orientações gerais para imple-
mentação do Projeto Formativo Interdisciplinar do Parfor / UFPI. 
Em cada bloco os professores deverão elaborar um Plano de 
Trabalho coletivo para ser executado no período.

A avaliação do projeto interdisciplinar é participativa, ou-
vindo todos os segmentos envolvidos através de um instrumento 
escrito, aplicado durante o evento, cujos resultados são socializa-
dos através do relatório final. Os aspectos enfocados na avaliação 
serão os seguintes: a) Pertinência do tema gerador; b) exequi-
bilidade da proposta; c) Envolvimento dos participantes (Alunos, 
Professor Articulador, Professor Orientador, Coordenadores etc.); 
d) Adequação/inadequação dos trabalhos desenvolvidos com 
o tema gerador; e) Infraestrutura do Seminário Interdisciplinar. 

A experiência do desenvolvimento do trabalho interdisci-
plinar deverá ser materializada em produção escrita a ser publi-
cada na Form@re - Revista Eletrônica do Parfor / UFPI e na co-
letânea do Parfor / UFPI – Coleção Professores em Formação: 
Saberes e Práticas, com vistas à difusão da produção acadêmi-
co-científica do Programa.
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Resumo
O presente texto tem por objetivo apresentar alguns registros 
docentes e práticas reflexivas vivenciadas no curso de Peda-
gogia Parfor da Faculdade de Educação, da Universidade de 
Passo Fundo, a partir de atividades desenvolvidas no compo-
nente curricular Fundamentos Metodológicos para o Ensino de 
Ciências Naturais, buscando contribuir para potencialização de 
práticas que promovam a Cultura do Bem Viver. A concepção 
metodológica que orienta as atividades aqui descritas parte de 
uma proposta emancipatória e cidadã, na qual todos os envol-
vidos são sujeitos do processo, exigindo planejamento, organi-
zação e sistematização para a sua execução. Fundamenta-se 
teórico e metodologicamente nos princípios da Educação Po-
pular, nas Diretrizes Nacionais para a Educação Socioambien-
tal, bem como nas políticas públicas de Segurança Alimentar e 
Nutricional e da Agenda 21. A partir do trabalho realizado, po-
de-se perceber a importância da socialização das práticas para 
as educandas/ educadoras e para as docentes do componente 
curricular do Curso de Pedagogia, assim como para retomar dis-
cussões importantes nas escolas sobre educação alimentar e 
educação ambiental. Revisitar as práticas escolares das redes 
públicas e estabelecer relações com as instituições não gover-
namentais foi de fundamental importância para qualificação dos 
processos acadêmicos do curso Pedagogia Parfor.
Palavras-chave: Práticas emancipatórias. Políticas públicas. 
Docência
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Introdução

Ninguém começa a ser educador numa 
certa terça-feira às quatro horas da tar-
de. Ninguém nasce educador ou marcado 
para ser educador. A gente se faz educa-
dor, a gente se forma, como educador, per-
manentemente, na prática e na reflexão 
sobre a prática (FREIRE, 1991, p. 32).

A partir dessa citação de Freire, questiona-se: qual o mo-
mento da constituição de um professor? Quando, ao se preparar 
para exercer a docência, o futuro profissional recebe os referen-
ciais teóricos necessários que subsidiarão sua forma de atuar 
como educador? Tornar-se educador é um ato diferente da de-
cisão pela carreira docente. Para Pimenta (2008) o processo de 
constituição da identidade docente surge a partir de determina-
dos contextos e/ou momentos históricos, como resposta às ne-
cessidades que estão postas pelas sociedades. A universidade 
possibilita o contato com as diversas disciplinas que comporão 
a nossa formação acadêmica. São esses componentes curri-
culares que darão suportes teóricos e práticos, e contribuirão 
para constituir nossa postura e nossas práticas pedagógicas e 
docentes. 

O presente texto tem por objetivo apresentar alguns re-
gistros docentes e práticas reflexivas vivenciadas no curso de 
Pedagogia Parfor da Faculdade de Educação, da Universidade 
de Passo Fundo, a partir de atividades desenvolvidas no compo-
nente curricular Fundamentos Metodológicos para o Ensino de 
Ciências Naturais, contribuindo para a formação de educadores 
que possam potencializar suas práticas na promoção de uma 
Cultura do Bem Viver.

O Parfor é um programa nacional implantado e instituído 
pela Capes em regime de colaboração com as Secretarias de 
Educação dos estados e dos municípios e com as Instituições 
de Ensino Superior (IES). Na Faculdade de Educação da Uni-
versidade de Passo Fundo (FAED/UPF), o objetivo desse pro-
grama é garantir que professores que atuam nos anos iniciais do 
ensino fundamental e/ou na educação infantil, em exercício na 
rede pública de educação básica, obtenham a formação exigida 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), por 
meio da implantação de turmas especiais. 

Cabe salientar a contribuição das IES para a formação 
inicial e continuada dos professores e a expectativa de que es-
tas, juntamente com as redes e sistemas educacionais, a partir 
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de experiências compartilhadas na elaboração de políticas de 
gestão, bem como dos projetos político-pedagógicos, possam 
garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos da 
Educação Básica, como resultante de uma educação de qua-
lidade que contribua decisivamente para a construção de uma 
sociedade mais justa e mais fraterna.

A concepção metodológica que orienta as atividades aqui 
descritas parte de uma proposta emancipatória e cidadã, na qual 
todos os envolvidos são sujeitos do processo, exigindo plane-
jamento, organização e sistematização para a sua execução. 
Fundamenta-se teórico e metodologicamente nos princípios da 
Educação Popular, nas Diretrizes Nacionais para a Educação 
Socioambiental, bem como nas políticas públicas de Segurança 
Alimentar e Nutricional e da Agenda 21.

Algumas palavras iniciais: nossas trajetórias como acadê-
micas e docentes

Elisabeth, professora estadual aposentada, iniciou seu 
trabalho de docência em 1980, numa escola no interior do esta-
do do Rio Grande do Sul. A condição de filha de mecânico e de 
dona de casa possibilitou vivenciar as dificuldades de conquistar 
o diploma de um curso superior, para concretização do sonho 
de ser professora. Em 1988, casou e foi morar em Passo Fundo. 
Trabalhou em muitas escolas estaduais, entre elas numa das 
escolas pólo do subprograma seis do projeto Pró- Guaíba, que 
possibilitou o ingresso no Mestrado do programa de pós-gra-
duação da Faculdade de Educação, da Universidade de Passo 
Fundo. O tema da dissertação foi: Educação e desenvolvimen-
to: projeto Pró-Guaíba na escola. Em 1999 teve oportunidade 
de compor a equipe pedagógica da 7ª Coordenadoria Regional 
de Educação, órgão regional vinculado a Secretaria Estadual de 
Educação e, nos últimos dez anos de carreira na rede pública 
estadual, realizou suas atividades no Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos (NEEJA). A partir de 2002, iniciou a experiên-
cia como professora docente no ensino superior, inicialmente no 
curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul - UERGS, campus Vacaria, e em 2004, ingressou por con-
curso no curso de Pedagogia da Universidade de Passo Fundo.

Sylvana, também professora estadual aposentada, iniciou 
seu trabalho como docente em uma escola da zona rural de um 
município do interior do Rio Grande do Sul. A graduação em 
Ciências Biológicas e depois em Pedagogia, pela Universidade 
de Passo Fundo (UPF), constituíram um marco fundamental no 
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processo de formação acadêmica, quando foi possível desve-
lar a relevância da formação continuada e da vivência efetiva 
do princípio relação teoria e prática. Logo após concluir a gra-
duação em Pedagogia, concomitante ao trabalho pedagógico 
exercido na docência e na gestão em escolas da rede pública 
e privada, bem como junto à 25ª Coordenadoria Regional de 
Educação, iniciou a docência no ensino superior, na instituição 
de formação. Em 2006, concluiu o mestrado em educação pela 
UPF e vem atuando desde então como docente na disciplina de 
Biologia da Educação e Fundamentos Metodológicos para o en-
sino das Ciências Naturais, dentre outras. No período de 2012 a 
2016, exerceu a função de coordenadora do curso de Pedagogia 
e, atualmente, é coordenadora do curso de Pedagogia Parfor.

Essas vivências e experiências possibilitaram aprendiza-
gens significativas que permitiram melhor compreensão sobre a 
importância da formação qualificada para professores, em espe-
cial aqueles que trabalham nas redes públicas municipais e es-
taduais de ensino. O trabalho junto ao curso de Pedagogia Par-
for oportunizou perceber a significativa importância da trajetória 
pessoal de cada docente, bem como potencializar, ainda mais, 
esses conhecimentos através da socialização de experiências 
vivenciadas junto a essas educandas/educadoras.

Reflexões sobre práticas vivenciadas no componente curri-
cular fundamentos metodológicos para o ensino das ciên-
cias naturais

O curso de pedagogia Parfor da UPF apresenta no seu 
currículo um componente denominado Fundamentos Metodoló-
gicos para o Ensino das Ciências Naturais. Esse componente é 
desenvolvido em seis créditos, sendo dois créditos no terceiro, 
e quatro créditos no quarto semestre do curso. A ementa do 
terceiro semestre está assim descrita: A produção social, cultu-
ral e científica e o ensino de Ciências Naturais. O processo de 
reconstrução dos conceitos e das teorias científicas através da 
pesquisa, do ensino e da aprendizagem. O ensino de ciências 
na Educação Infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental: 
conteúdos e propostas didáticas. Diretrizes metodológicas para 
o ensino de Ciências: as Propostas Curriculares de Ciências e 
os Parâmetros Curriculares Nacionais. E a ementa do quarto se-
mestre está descrita: Pressupostos metodológicos para o ensino 
das ciências naturais. Objetivos gerais, conceitos básicos e pro-
cedimentos metodológicos para o ensino das Ciências Naturais 
na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Inter-relações com os demais componentes curriculares. A bus-
ca da qualidade de vida e o uso dos recursos naturais. Ecope-
dagogia e reeducação.

A partir das descrições das ementas, da opção metodoló-
gica participativa, emancipatória e cidadã para a gestão da aula, 
bem como pelas possibilidades do trabalho com as educandas/
educadoras do Parfor, busca-se, inicialmente, conhecer quem 
são os sujeitos desse processo, quais suas origens e trajetórias, 
que bagagens e experiências significativas da escola e da vida 
trazem para a Universidade. 

Segundo Gadotti (1999), o educador não deve se colo-
car na posição de detentor do saber, deve antes, colocar-se na 
posição de quem não sabe tudo, reconhecendo que mesmo um 
analfabeto é portador do conhecimento mais importante: o da 
vida. No nosso caso, as alunas trazem na sua bagagem expe-
riências significativas das suas vivências em salas de aula, as 
quais poderão potencializar, ainda mais, as atividades acadêmi-
cas. Nesse sentido, é fundamental conhecer as histórias de vida 
dessas educandas/educadoras. 

Na sequência, buscou-se socializar as experiências sig-
nificativas vivenciadas pelas acadêmicas, nas suas escolas, 
com suas turmas de alunos, na área das ciências naturais. Esse 
diagnóstico possibilitou a reorganização da proposta de traba-
lho. Os resultados desse levantamento demonstraram várias 
dificuldades a serem superadas nas escolas, que se entende 
ser importante tratar no curso, buscando alternativas para supe-
ração dos problemas. Para tanto, foram elencados dois temas 
geradores3 para o desenvolvimento do componente curricular: a 
educação alimentar e a educação ambiental. 

Nesse sentido, nas escolas nas quais as acadêmicas de-
senvolvem suas atividades, foi investigado como se dá o proces-
so da alimentação escolar, como esse momento é considerado 
pela comunidade escolar, quais são os alimentos mais e menos 
consumidos, tanto nos bares quanto no refeitório, bem como 
quais projetos de educação ambiental estão sendo desenvol-
vidos. Os resultados desse primeiro diagnóstico demonstraram 
que, ainda, em grande parte das escolas não há uma cultura de 
cuidado com a alimentação escolar, bem como há preocupação 

3 A apresentação sobre o uso de temas geradores é encontrada na 
obra Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2009). Segundo o autor, 
são temas e/ou situações da realidade de educandos/educadores, 
os quais são apreendidos e refletidos, para que ocorra a tomada de 
consciência sobre eles. São objetos de conhecimentos que deverão ser 
interpretados e representados pelos aprendizes.
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com os problemas ambientais vivenciados na nossa sociedade 
de consumo, mas, os projetos realizados ou em andamento, ge-
ralmente apresentam dificuldade de um processo mais contínuo 
e permanente.

A partir das constatações feitas optou-se por iniciar o 
aprofundamento dos estudos sobre a educação e seguran-
ça alimentar e nutricional. As discussões giraram em torno da 
preocupação sobre a ingestão de produtos industrializados e ul-
traprocessados, tanto nas nossas casas, mas em especial nas 
escolas e universidade. Concluí-se que o intervalo para o lanche 
também deve ser um momento pedagógico de construção do 
conhecimento, de hábitos e de atitudes.

A Lei nº 11.346/2006, em seu artigo 3º, define que:
 
A segurança alimentar e nutricional con-
siste na realização do direito de todos ao 
acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, 
sem comprometer o acesso a outras ne-
cessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras da saúde, 
que respeitem a diversidade cultural e que 
seja ambiental, cultural, econômica e so-
cialmente sustentável (BRASIL, 2006). 

Já a Lei nº 10.831/2003, conhecida como a Lei dos Pro-
dutos Orgânicos, assim define esta forma de produção diferen-
ciada:

Sistema orgânico é aquele que adota tec-
nologias que otimiza o uso dos recursos 
naturais, socioeconômicos e culturais, com 
objetivo da auto sustentação (no tempo 
e espaço), minimização da dependência 
energias não renováveis e a eliminação 
uso agrotóxicos e insumos artificiais tóxi-
cos, OGMs, na produção, armazenamen-
to e de consumo – privilegiando a saúde 
ambiental e humana, assegurando trans-
parência todos os estágios, visando: ofer-
ta produtos saudáveis, a preservação da 
biodiversidade e ecossistemas, conserva-
ção do solo, ar, água e fomente integração 
agricultor-consumidor e a regionalização/ 
mercados (BRASIL, 2003).

Apesar da legislação existente, percebe-se que muitas 
escolas não fazem uso de alimentos da agricultura familiar, boa 
parte delas não recebe frutas e verduras, e os responsáveis 
alegam não existir oferta desses alimentos para abastecimento 
permanente e contínuo das escolas. Após estudo de bibliografia 
pertinente ao tema, investigação sobre os ingredientes citados 
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nos rótulos dos produtos, degustação de cereais desconhecidos 
pelas educandas/educadoras, decidiu-se visitar a Feira Ecoló-
gica que acontece todos os sábados, numa praça central da ci-
dade de Passo Fundo, no norte do estado do Rio Grande do 
Sul, com o objetivo de compreender como se dá o processo de 
oferta dos produtos agroecológicos no nosso município e região. 
Também, visitou-se a entidade CETAP, Centro de Tecnologias 
Alternativas Populares, responsável técnica pela produção dos 
alimentos ofertados na Feira Ecológica. A partir desse reconhe-
cimento, as acadêmicas puderam perceber as possibilidades de 
adoção de novas práticas sobre a educação alimentar, tanto no 
âmbito escolar, quanto pessoal. Esse processo pode ser per-
cebido não apenas do ponto de vista da inclusão da temática 
no currículo escolar, mas principalmente na gestão da compra 
dos alimentos que são utilizados no refeitório das escolas, bem 
como num cuidado maior sobre o que vem sendo oferecido nas 
cantinas. Importante reafirmar o registro sobre a mudança de 
hábitos alimentares das próprias acadêmicas.

Assim, constatou-se que a proposta pensada no projeto 
político- pedagógico do curso, em permanente visitação e arti-
culação com o mundo vivido, se efetiva na medida em que nos 
apropriamos do mesmo e o traduzimos em ações concretas. O 
pedagogo em formação passa a agir metódica e intencional-
mente com vistas a desencadear e avaliar o processo educativo 
no qual os sujeitos ampliam sua capacidade de entender o mun-
do, fundamentalmente pelo acesso ao conhecimento acumulado 
e às várias formas de interação.  Em se tratando de um curso 
de formação profissional que atingirá uma área estratégica da 
sociedade que é a educação de seus cidadãos, acredita-se e 
trabalha-se para que o curso de Pedagogia esteja alicerçado so-
bre três consistentes pilares: a docência como articuladora entre 
teoria e prática, a responsabilidade social e ética e a educação 
permanente como condição de trabalho a ser mantida ao longo 
da vida.

A segunda temática a ser aprofundada no decorrer das 
aulas foi sobre educação ambiental. Vários assuntos foram elen-
cados no diagnóstico inicial como aquecimento global, destino 
dos resíduos, cuidado com a água, recuperação de áreas de-
gradadas, cuidado com as praças e espaços públicos, poluição 
sonora, maus tratos aos animais, entre outros. 

O artigo primeiro da Lei 9.795, de 1999, conceitua a 
educação ambiental como os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conheci-
mentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
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conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Já a 
Resolução de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, do Conse-
lho Nacional de Educação, dispõe de uma normativa para tratar 
diretamente da educação ambiental formal. Essa resolução dá 
visibilidade às iniciativas de comunidades escolares e acadêmi-
cas e prevê que a educação socioambiental seja trabalhada da 
educação infantil até a pós-graduação, de forma integrada, inter-
disciplinar, contínua e permanente, em todas as fases, etapas, 
níveis e modalidades de ensino.

A partir dessa legislação vigente e dos demais documen-
tos que tratam dessa temática, refletiu-se de que forma os prin-
cípios orientadores da educação ambiental podem ser inseridos 
nas nossas atividades de docência, na nossa formação profis-
sional, e nas nossas práticas diárias cidadãs.

Segundo Carlos Rodrigues Brandão (2005), a educação 
ambiental traduz a passagem de uma pedagogia da transmis-
são do conhecimento, para uma pedagogia das comunidades 
aprendentes que partilham de maneira ativa e solidária a criação 
dos saberes.

Nesse sentido, entendemos que a educação distanciada 
da realidade e que preparava indivíduos competentes para se 
adaptarem produtivamente na sociedade, deve ser substituída 
pela educação que forma pessoas conscientes e capazes de 
criativamente transformarem o mundo em que vivem. 

Um conceito importante a ser discutido é a ambientaliza-
ção da educação ambiental como processo de internalização 
das práticas sociais e das orientações individuais de valores éti-
cos, estéticos e morais em torno do cuidado com o ambiente 
(BORGES apud ROCHA, 2013). 

Para tanto, visitaram-se espaços que promovem sensibili-
zação para a educação ambiental, cuidado com animais, com os 
resquícios de mata atlântica, bem como entidades que realizam 
práticas de sustentabilidade. Também, visitou-se a reserva Ma-
ragato, primeira propriedade particular do nosso município que 
aderiu ao programa do MMA, transformando-se em uma Reser-
va Particular de Patrimonio Natural (RPPN). Esse espaço possi-
bilita atividades práticas e pedagógicas como trilhas, palestras, 
observações a campo, entre outras, para turmas de estudantes 
de todas as idades. Por fim, visitou-se o criadouro conserva-
cionista, denominado Convidas, localizado no distrito de Bela 
Vista, interior do município de Passo Fundo, que acolhe aves 
e primatas apreendidos pelo IBAMA e/ou Batalhão Ambiental, 



359

resultante do tráfico ou maus tratos aos animais. Essa entida-
de também promove ações nas escolas para sensibilização ao 
cuidado com os animais silvestres. Finalmente, conhecemos a 
FLONA – Floresta Nacional de Mato Castelhano, município vizi-
nho de Passo Fundo, no qual algumas acadêmicas são morado-
ras e/ou trabalham nas escolas públicas desse município. Além 
das discussões sobre a preservação da floresta e importância 
ambiental dela na região, foi discutido sobre o ato que reconhe-
ce os estudos de identificação e delimitação da terra indígena 
Mato Castelhano, o qual abrange a FLONA. Importante citar que 
dentre as alunas do curso de pedagogia Parfor havia uma pro-
fessora kaigang, que trabalha com a língua materna na escola 
municipal daquele município. A presença da acadêmica indíge-
na Ivone Daniel, chamada carinhosamente pela turma de Índia 
Gringa, contribuiu nas discussões, trazendo também o olhar in-
dígena sobre a questão dos destinos deste patrimônio natural. 

Aprendizagens e ensinagens com aluna Ivone Daniel

Após os relatos e reflexões apresentados nesse texto, 
optou-se por incluir o registro individual a respeito de algumas 
atividades vivenciadas pela presença da aluna Ivone Daniel, 
da aldeia Kaingang, em virtude das suas contribuições nos pro-
cessos ensino-aprendizagens do componente curricular Funda-
mentos Metodológicos para o Ensino das Ciências Naturais. As 
práticas compartilhadas pela aluna, vivenciadas na escola e na 
aldeia, possibilitaram compreender comportamentos culturais di-
ferenciados, tanto em nível de alimentação, quanto na relação 
com o meio onde vivem. Ivone trouxe para a academia importan-
tes relatos, receitas, tipos de vegetais pouco ou desconhecidos 
pelas demais acadêmicas. Apresentou para a turma a forma que 
trabalha os conhecimentos adquiridos ao longo das gerações no 
ensino de ciências naturais, buscando manter as tradições e a 
cultura indígena. Também, mostrou imagens e relatos de como 
ocorre o contato com o meio ambiente nas aulas de ciências, 
demonstrando que a cultura indígena vê a natureza como fun-
damental para a sobrevivência das populações, e não apenas 
como fonte de lucro através da extração e da comercialização 
dos recursos naturais. 

Essas experiências relatadas pela aluna, bem como vi-
venciadas pela turma, através de atividades práticas desenvol-
vidas ao longo do componente curricular, potencializaram os 
conceitos, bem como permitiram compreender a existência de 
outras formas de culturas, que possibilitam construir processos 
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de valorização das diferentes formas de vida e uma cultura do 
bem viver para a espécie humana.

Na avaliação final, a aluna Ivone Daniel gravou uma fala, 
aqui expressa: “Obrigada professora, você foi uma pessoa que 
passou pela minha vida, no meio da aprendizagem que eu con-
quistei. Professora, das poucas professoras, que me entendeu, 
que entendeu o meu modo de ser, e o meu modo de aprender. INH 
MY HÁ ÃTY HÂNI (Tradução: professor é tudo na vida da gente).

Diálogos com Carlos Rodrigues Brandão

Buscando possibilitar aprofundamento das atividades de-
senvolvidas no componente curricular e integrando ações da 
coordenação da extensão universitária, as quais vinham sendo 
realizadas na Faculdade de Educação, organizou-se a ativida-
de de extensão e formação continuada denominada: A canção 
das sete cores – Diálogos com Brandão. Com a coordenação do 
Observatório da Juventude (Cátedra da UNESCO/UPF)4, visou-
-se atender a demanda de acadêmicas do Curso de Pedagogia 
Parfor, curso de Pedagogia e de Serviço Social da FAED/UPF. 

A programação foi planejada conjuntamente com o profes-
sor Carlos Rodrigues Brandão, o qual já vinha realizando outras 
atividades junto ao Observatório e se dispôs a contribuir com 
o aprofundamento e perspectivas do trabalho que vinha sendo 
realizado no curso de Pedagogia Parfor. As atividades seguiram 
um cronograma de quatro encontros presenciais, mais leituras 
prévias, as quais aconteceram de março a maio de 2014, com 
foco de reflexão sobre a obra A canção das sete cores.

Os encontros tiveram como objetivos oportunizar aos 
educandos e educadores a dialogar sobre a obra acima cita-
da, na perspectiva de repensar a prática docente e os desafios 
da educação neste novo milênio. Também, buscaram promover 
estudos e vivências que focalizem o papel da educação na for-
mação humana, suas contribuições para a construção de uma 
cultura de paz e do bem viver e, finalmente, a troca de expe-
riências em relação ao papel do educador na transformação do 
processo educativo e o seu papel na construção de uma escola 
humanizadora.

4 Projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade de 
Passo Fundo, em cooperação com a Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Atua por meio da 
intervenção junto às escolas e às instituições que atendem demandas 
produzidas pelo fenômeno da violência escolar na busca por uma 
cultura da paz.
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A partir do trabalho realizado foi possível perceber a im-
portância de momentos de formação e aprofundamento, tam-
bém através da oferta de atividades de extensão e formação 
continuada, que tratem de questões que envolvem o cotidiano 
das escolas, como nesse caso o enfrentamento e prevenção de 
violências, resolução de conflitos e para a promoção da cultura 
de paz e do bem viver. Nesse sentido, as atividades desenvol-
vidas potencializaram os estudos realizados sobre o direito da 
alimentação e da segurança alimentar e nutricional, bem como 
ao direito ao meio ambiente saudável.

Considerações finais

Segundo Boff (apud FOSCHIERA; FOSCHIERA, 2014, p. 
81), nas tradições indígenas de Abya Yala, nome para o nosso 
continente indioamericano, ao invés de viver melhor, fala-se em 
bem viver. Essa categoria entrou nas constituições da Bolívia e 
do Equador como objetivo social a ser perseguido pelo Estado e 
por toda a sociedade. 

Entende-se que o consumo dos produtos oferecidos, seja 
pelas instituições de ensino, seja pelos estabelecimentos co-
merciais ou pelas famílias, tem promovido a concentração de 
riqueza nas mãos de algumas empresas, conduzindo ao empo-
brecimento e ao êxodo das populações rurais, e principalmente 
favorecendo o aumento de doenças decorrentes desse tipo de 
alimentação, como obesidade infantil, diabetes, problemas car-
diovasculares, entre outros.

Da mesma forma, o modelo de desenvolvimento compe-
titivo e exploratório sobre o meio ambiente vem nos desafiando 
e exigindo práticas de preservação, conservação e recuperação 
dos recursos naturais, bem como da fauna e flora local e regio-
nal, e que infelizmente é pouco conhecida por grande parte da 
população adulta ou infantil.

A agroecologia e a educação socioambiental introduzem 
elementos ecopedagógicos importantes, pois promovem a refle-
xão a respeito das pedagogias praticadas ao longo da história, 
e nos levam a acreditar que a ecopedagogia pode ser um dos 
caminhos que o educador tem à sua disposição para a reapro-
ximação do natural, da vida e da reconstrução das nossas rela-
ções com o meio e as demais formas de vida, na busca de uma 
cultura do bem viver (FOSCHIERA, 2006).

As atividades desenvolvidas para tratar desses dois te-
mas geradores envolveram pesquisa de campo, para levanta-
mento de dados que permitissem organizar alguns diagnósticos, 
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bem como visitas em instituições que desenvolvem ações nes-
sas áreas, e atividades práticas e teóricas em sala de aula, que 
possibilitaram maior empoderamento das educandas/ educado-
ras, para que em suas escolas possam promover a superação 
dos problemas identificados. 

A partir do trabalho realizado, pode-se perceber a impor-
tância da socialização das práticas para as educandas/ educa-
doras e para a docente do componente curricular do Curso de 
Pedagogia, assim como para retomar discussões importantes 
na academia, junto ao colegiado do curso, e nas escolas so-
bre educação alimentar e educação socioambiental. Revisitar 
as práticas escolares das redes públicas e estabelecer relações 
com as instituições não governamentais foi de fundamental im-
portância para qualificação dos processos acadêmicos do curso 
Pedagogia Parfor.
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RELATANDO OS FATORES DE DEGRADAÇÃO 
DO RIACHO CACHOEIRA EM SÃO RAIMUNDO 

DAS MANGABEIRAS
Marane Rocha Sá Sousa1 

Tassiane Nascimento Ribeiro Paz2

Resumo
Um dos recursos naturais imprescindíveis para a sobrevivência 
da humanidade é a água, como também é insubstituível em re-
lação ao desenvolvimento dos seres humanos nas suas ativida-
des de produção. Atualmente a população do município de São 
Raimundo das Mangabeiras tem observado várias formas de 
agressão ao Riacho Cachoeira. Objetivamos investigar os fato-
res de degradação que afetaram o Riacho Cachoeira localizado 
no município de São Raimundo das Mangabeiras no período de 
2014 à 2015. Identificar se há fatores de degradação como (Pre-
sença de bovinos, focos de queimadas, desmatamento, erosão 
e formação de voçorocas). Verificar se há presença de resíduos 
envolta da Nascente e coletar depoimentos acerca da poluição e 
da conservação em torno da Nascente. Em função disso é preo-
cupante a forma com que os Mangabeirense vêm se aproprian-
do dos recursos hídricos no município, principalmente em um 
dos principais riachos que é o Riacho Cachoeira. Na tentativa de 
salvá-lo buscamos saber a realidade que o mesmo se encontra, 
coletando e analisando informações sobre os principais fatores 
de degradação como a presença de bovinos e resíduos em sua 
nascente, o aumento desordenado das chácaras em seu leito e 
o posicionamento das autoridades diante das informações obti-
das.
Palavras-chave: Recursos naturais. Chácaras. Preservação.
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Relato das experiências observadas e vividas

Percebe-se que a má utilização e a falta de cuidado e 
respeito com os recursos hídricos causam danos irreversíveis 
aos mesmos, fato este que está acontecendo com o Riacho Ca-
choeira localizado no município de São Raimundo das Manga-
beiras, por isso é importante que a população e o poder público 
tome consciências do real estado em que o riacho se encontra.

Objetivando saber um pouco mais sobre a atuação da 
população em função do Riacho Cachoeira observamos in-loco 
que o riacho está bastante debilitado e precisa de medidas ur-
gentes e cabíveis. Os relatos de experiências vividas pelos ribei-
rinhos, indicam que a displicência e a falta de conscientização 
dos mangabeirenses aumentam os danos causados ao Riacho. 
Riacho este que abastece o município de São Raimundo das 
Mangabeiras, hoje com população em torno 18.000 habitantes. 
Por estes e outros fatores e também levadas pela curiosidade 
a procura de respostas sobre possíveis soluções para tais pro-
blemas, realizamos visitas a nascente do riacho no período de 
outubro de 2014 e outubro de 2015 e suas respectivas vazões.

Em outubro de 2014 realizamos uma visita à nascente do 
Riacho Cachoeira, onde pudemos observar que sua nascen-
te encontra-se com um nível de água razoável. No entanto a 
mesma apresenta-se desmatada pela utilização do espaço para 
produção agrícola segundo relatos de um ribeirinho. Além disso 
no mesmo espaço foi inserida criação de bovinos. Criação essa 
que causa grande compactação no solo. Encontramos a nas-
cente totalmente desprotegida sem uma mata ciliar, sem uma 
devida proteção para evitar a transição de animais que causem 
a compactação do sol, as serras que deveriam fazer uma prote-
ção à nascente foram todas desmatadas e queimadas, fato esse 
que com a ação das chuvas e do vento causam o assoreamento 
e aterramento da mesma.

As margens de rios e barragens estão 
suAs margens de rios e barragens estão 
sujeitas à erosão e atrito pelo fluxo d’água. 
A sua força erosiva aumenta com a velo-
cidade da água. A vegetação da encosta 
pode ajudar a reduzir esse tipo de erosão 
da seguinte maneira: a parte aérea se re-
clina sobre a superfície e/ou reduz a ve-
locidade do fluxo adjacente à interface do 
solo/água, enquanto as raízes abaixo do 
solo retêm ou mantém fisicamente as par-
tículas de solo no lugar. A extensão desses 
benefícios depende da área superficial de 
vegetação em contato com o fluxo e a flexi-
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bilidade dos ramos (ALMEIDA; GUERRA; 
ARAÚJO, 2010, p. 115).

Ainda segundo re-
lato do ribeirinho, ficamos 
sabendo que anteriormen-
te houve uma tentativa de 
reflorestamento, realizada 
por uma professora e alu-
nos da rede municipal de 
São Raimundo das Man-
gabeiras, todavia a mesma 
ação não foi levada a dian-
te deixando a desejar. No 
entanto na visita em que 
fizemos à nascente do Ria-
cho Cachoeira pudemos 
ainda encontrar árvores 
plantadas fruto desta ação.

Observamos que 
as fazendas de produção 
agrícola e agropecuária 
próximas às margens tam-
bém não têm um cuidado, 
pois em nossa visita per-
cebemos e registramos 
poças de óleo que descem 
para a nascente com a for-
ça da chuva.

Em outubro de 2015 
realizamos uma nova visita 
a nascente do Riacho Ca-
choeira. Verificamos que o 
nível de água estava mui-
to abaixo em comparação 
com o observado na visita 

anterior e consequentemente foram constatados os mesmos fa-
tores de degradação como, assoreamento, falta de proteção da 
nascente contra agentes causadores da compactação do solo 
como também diminuição da incidência de chuvas.

Conforme o que já relatamos sobre o Riacho Cachoeira 
é notável que o mesmo precisa de ajuda e coincidentemente, 
nesta mesma época acorreu um fato que não pode deixar de ser 
mencionado. Este riacho além de abastecer a cidade e fonte de 

Fonte: Acervo do autor (2014).

Fonte: Acervo do autor (2014).

Figura 1 - Imagem que mostra a 
compactação do solo causada pela 

ação do grado e falta de proteção da 
nascente. 

FIgura 2 - Imagem com palmeira 
ao fundo, fruto da tentativa de ação 
de reflorestamento da nascente do 

Rioacho Cachoeira. 



368

lazer, pois os Manga-
beirenses se refrescam 
nos fins de semana no 
balneário que é banha-
do por suas águas.

Devido a impru-
dência da população 
no do dia 18 de outu-
bro foi observado um 
volume de água mui-
to abaixo do habitual, 
causando preocupa-
ção a população. Com 
essa baixa drástica, a 
população junto aos 
meios de comunicação 
começaram a propagar 
fotos impactantes do 
riacho e puderam ver 
que aquela situação 
era inadmissível. Com 
tanta divulgação o po-
der público foi cobrado 
e promoveram um mu-
tirão para uma visita a 
nascente e ao curso 
do riacho, esta mobi-
lização contou com a 
presença do promotor 
de Justiça da Comarca 
de São Raimundo das 
Mangabeiras, um de-
legado da polícia civil, 
o Diretor regional da 
AGERP dentre outros.

Durante a visita 
encontramos alguns 
problemas como, bar-
reiras e barricadas em 
determinados pontos 
do riacho, área mínima 
de preservação não es-

tava sendo mantida, desmatamento e pavimentação das mar-
gens do Riacho Cachoeira.

Fonte: Acervo do autor (2014).

Fonte : Acervo do autor 2014

Fonte: Acervo do autor, 2014.

FIgura 3 - Imagem onde podemos 
observar possas de óleo trazidas de 

fazendas agrícolas que ficam nas serras 
próximo à nascente.

FIgura 4 - Imagem que nos mostra serra 
bem próxima à nascente totalmente 

desmatada e desprotegida.

FIgura 5 - Imagem demonstrando a 
pavimentação das margens do Riacho 

Cachoeira.



369

A gestão 
desse recurso é 
algo extrema im-
portância para a 
sociedade e o futu-
ro da mesma, po-
rém é necessário 
criar alternativas 
para que ações vá 
além, promoven-
do desde sempre 
a conscientização 
para a preservação 
e uso devido sem 
desperdício.

Entende-se 
que cada cidadão, é responsável pela preservação e gestão dos 
recursos disponíveis no meio ambiente, principalmente da água, 
um bem comum a todos os seres vivos.

Sabendo que o Riacho Cachoeira exerce um papel fun-
damental para o município de São Raimundo das Mangabeiras. 
Este relato nos mostrou que medidas devem ser tomadas para 
que irregularidades diante do Riacho Cachoeira não sejam mais 
permitidas. 

I - a água é um bem de domínio público;
II - a água é um recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico;
III - em situações de escassez, o uso prio-
ritário dos recursos hídricos é o consumo 
humano e a dessedentação de animais;
IV - a gestão dos recursos hídricos deve 
sempre proporcionar o uso múltiplo das 
águas;
V - a bacia hidrográfica é a unidade terri-
torial para implementação da Política Na-
cional de Recursos Hídricos e atuação do 
Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos;
VI - a gestão dos recursos hídricos deve 
ser descentralizada e contar com a parti-
cipação do Poder Público, dos usuários e 
das comunidades. (BRASIL, 1997).

Além do clima que nos últimos tempos vem oscilando bas-
tante o grande causador de tanta degradação são os próprios 
Mangabeirense que não se dão conta que o Riacho a cada dia 
definha mais.  O aumento da degradação é preocupante e há 
várias explicações, relacionadas ao clima (e à relação deste com 

Fonte: Acervo do autor, 2015.

FIgura 6 - Imagem demonstrando o 
desmatamento e o aumento desordenado de 

chácaras às margens do riacho. 
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o Riacho Cachoeira que abastecem a cidade), ao crescimento 
da população, a ineficiência das autoridades em solucionarem e 
gerenciarem esse problema e principalmente a ação do homem 
que não se preocupa com as consequências de suas atitudes.
 
Resultado e discusões

O Riacho Cachoeira possui apenas 27km de curso do 
seu início até o final quando desagua no Rio Neves, percurso 
esse que foi dividido em várias chácaras utilizadas como fonte 
de lazer, agricultura, criação de animais entre outras ações. O 
Riacho se tornou um jogo de interesses dos grupos existentes 
atualmente no interior da cidade. Onde neste jogo o que menos 
importa é a proteção e conservação do patrimônio. O importante 
é o lazer do fim de semana e a ampliação de suas propriedades.

São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação na-
tiva, localizadas: 

1. Nas faixas marginais de qualquer curso 
d’água natural (mata ciliar de beira de rio). 
2. No entorno das nascentes e dos olhos d’água 
perenes. 
3. No entorno dos lagos e lagoas naturais. 
4. No entorno dos reservatórios d’água artifi-
ciais. 
5. Nas encostas ou em partes destas com decli-
vidade superior a 45°. 
6. No topo de morros, montes, montanhas e 
serras. 
(BRASIL, 2012, p. 25)

Hoje a quantidade de Chácaras é de aproximadamente 200 
Chácaras no leito do Riacho, e a cada período este número au-
menta, e com isso aumenta também a degradação, pois a maio-
ria dos donos de chácaras não respeitam a área mínima de pre-
servação permanente e além de desmatar grande quantidades 
de terra, constroem barreira e barricadas em determinados pon-
tos do Riacho. É lamentável a situação que o Riacho Cachoeira 
se encontra e por consequência causam a diminuição da vazão.

Art. 2º - São objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos:

I. assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água, em 
padrões de qualidade adequados aos 
respectivos usos;
II. a utilização racional e integrada dos 
recursos hídricos, incluindo o transpor-te 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento 
sustentável;
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III. a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural 
ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais. (BRASIL, 1997).

Gráfico 1 - Amostragem da vazão de 2014 a 2015.

Fonte: autor.

Considerações finais

Nossa cidade privilegiada pois é conhecida como terra 
dos córregos, por ser cercada por rios e riacho, no entanto o 
homem vem fazendo mau uso deste recurso que é finito. Com 
isso partindo do conhecimento empírico e da comunidade, par-
ticipamos e fomos atuante na comunidade e levantamos refle-
xões referente a nossa prática docente. Isso nos fez enxergar o 
problema. Enxergando o problema decidimos escrever esse re-
lato para ser uma das vozes de reflexão no Congresso levando 
a realidade do nosso município conforme já foi dito aqui acima, 
onde mesmo com a população de mais 18.000 habitantes, muito 
banhada por rios e sendo considerada uma cidade privilegiada 
por ser cercada por água. Contando com a presença marcante 
do Instituto Federal Maranhão com um curso de licenciatura em 
Biologia ainda há a necessidade de se atingir a comunidade, de 
conscientizar sobre a questão da degradação. 

É necessário valorizar o meio ambiente. Sabendo que a 
água é um bem caríssimo, uma fonte não renovável que esta 
passando por grandes problemas no que diz respeito à sua pre-
servação. O nosso município ainda é rico na questão hídrica 
mas é necessário valorizar e preservar a riqueza do município, 
precisamos conscientizar a população, em geral sobre a impor-
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tância das fontes de água e o abastecimento de água, apontan-
do e executando atividades de preservação desse recurso indis-
pensável a vida, buscando meios que ajudem na preservação 
das nascentes dos rios e fazendo com que a população saiba do 
real estatus da água do Riacho Cachoeira em nosso município.
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Resumo
O estágio constitui oportunidade para o aluno construir e recons-
truir conhecimentos, experienciar vivências profissionais e con-
tribuir com as atividades da instituição que lhe acolheu. Relata-
mos aqui uma experiência bem sucedida de estágio vivenciada 
em uma escola de Teresina/PI na disciplina de Prática Profissio-
nal, no curso de Licenciatura em Informática do Instituto Federal 
do Piauí, Campus Teresina Zona Sul, cujo objetivo foi o de con-
tribuir para que o laboratório da escola se tornasse um espaço 
dinâmico e produtivo por alunos e professores. O trabalho com 
os professores deu-se por meio da realização de encontros nos 
quais lhes foram apresentados vários softwares para contribuir 
com suas práticas docentes. Para os alunos, foi ministrado um 
curso contemplando a exploração de ferramentas de informática 
(Word, Excel e Power Point) para possibilitar-lhes a otimização 
de suas atividades discentes. O curso também contribuiu para 
a formação de um grupo de multiplicadores dos conhecimentos 
dos demais alunos da escola. O estágio como espaço de apren-
dizagem foi ratificado pelo alcance dos objetivos propostos e 
uma nova postura e atitude de professor e alunos evidenciadas 
quanto ao uso do laboratório de informática da escola.
Palavras-chave: Estágio supervisionado. Laboratório de infor-
mática. Intervenção escolar.
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Estágio supervisionado: mais que aplicação de teorias, uma 
proposta de intervenção escolar

O presente trabalho constitui um relato de experiência em 
estágio supervisionado realizado em uma escola pública munici-
pal da cidade de Teresina no Estado do Piauí.

A experiência foi efetivada por três alunas do curso de 
Licenciatura em Informática do 6º período, na disciplina Práti-
ca Profissional, sendo duas alunas da primeira licenciatura, sob 
a orientação da professora Maria Aparecida, e uma aluna da 
segunda licenciatura, sob a orientação da professora Francisca 
Ocilma Mendes Monteiro, do programa de formação de profes-
sores - Parfor, do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina 
Zona Sul.

Ao longo da disciplina de Prática Profissional, muito se 
refletiu e discutiu sobre as inúmeras e variadas concepções de 
estágio. Frutos de tais reflexões e discussões, bem como da 
socialização de experiências do cotidiano escolar, observadas 
pelos alunos da disciplina em suas escolas, pudemos traçar um 
paralelo entre a visão tradicional de estágio e a visão mais atual.

Tradicionalmente, o Estágio Supervisionado nos cursos 
de formação de professores, era visto numa perspectiva pura-
mente instrumentalista, onde é ausente a preocupação com o 
princípio da articulação teoria/prática, reduzindo-se assim o pa-
pel do estagiário a atividades de preenchimento de fichas de 
observação da unidade escolar e à produção de estressantes 
relatórios de regências, sem um mínimo de relação com o con-
texto dos alunos e da realidade da própria escola.

De acordo com Pimenta e Lima (2004), esse modelo de 
estágio acaba por focar apenas na detecção das possíveis falhas 
da escola e dos professores, o que os autores denominaram de 
“criticismo vazio” responsável por causar um afastamento entre 
escola e universidade, levando as escolas a não aceitarem os 
estagiários.

Tal atitude por parte das escolas é plenamente compreen-
sível, visto que os estagiários não tinham nada a lhes oferecer, 
estando ali numa postura de “observação” dos problemas, falhas 
e desvios da escola e dos professores sem, contudo, contribui 
para a minimização de tais falhas e problemas por eles obser-
vados. Em uma abordagem atual, estudiosos do tema apontam 
a necessidade de desconstruir o conceito tecnicista do estágio, 
principalmente no que se refere ao estágio na formação do pro-
fessor.
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Nesta perspectiva, Zaballa (1998) destaca a necessidade 
de uma reflexão acerca da formação do profissional da educa-
ção visto que, segundo ele, tal despreparo se dá desde o curso 
normal, pois os professores chegam às escolas sem o conhe-
cimento da realidade do contexto profissional em que precisam 
atuar, já que recebem durante o curso uma gama de conceitos e 
teorias dissociadas da prática docente, em vez de teoria e práti-
cas dinamicamente articuladas. O estágio supervisionado, ainda 
segundo o autor, é o momento de articular teoria e prática no 
contexto real do ambiente escolar.

Essa falha na formação do professor é perceptível, não 
só nos cursos normais, mas também nos cursos superiores de 
licenciaturas, onde a articulação do conhecimento acadêmico 
com a prática profissional ainda é um grande desafio a ser ven-
cido.

Aqui cabe recorrer mais uma vez a Pimenta e Lima (2004), 
que abordam essa temática de forma a definir os currículos de 
formação de professores como “um aglomerado de disciplinas 
isoladas entre si, sem quaisquer explicações de seus nexos com 
a realidade que lhes deu origem”.

Para as autoras, os saberes que se organizam dessa for-
ma não constituem, sequer, teorias, visto que apresentam-se 
sem qualquer vinculação com a realidade que atuará o futuro 
professor.

Essa percepção acerca da formação acadêmica do pro-
fessor é, com certeza, um grande avanço rumo a uma renova-
ção e reestruturação dos currículos dos cursos de licenciatura, 
porém ainda se tem muito a caminhar até que tal transformação 
se efetive, pois envolve não apenas os aspectos de ensino, mas 
também e, sobretudo, envolve aspectos subjetivos do profissio-
nal de educação que o faz,

Voltar-se para dentro de si mesmo ou do 
sistema do qual faz parte. Supõe dar um 
tempo para o que não tem uma resposta 
imediata ou fácil. Implica valorizar a posi-
ção, o pensamento, as hipóteses do sujei-
to que age. Supõe compreender que suas 
interpretações, seus sentimentos ou seus 
comportamentos ou suas expectativas são 
fatos importantes para produção dos acon-
tecimentos (MACEDO, 2000, p. 23).

Essa percepção do autor sugere a necessidade de o pro-
fessor estar em constante reflexão sobre a sua formação pes-
soal e profissional, sobre seus valores e até mesmo sobre sua 
forma de perceber os cursos de licenciatura e a atuação dos fu-
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turos profissionais, se constituem exigência à formação e prática 
docente permanentemente.

Essas discussões e reflexões precisam ser levadas para 
as salas de aulas dos cursos de formação de professores como 
forma de potencializar futuras transformações nas bases curri-
culares de tais cursos.

Partindo dessa compreensão em que a reflexão sobre o 
contexto e sua relação com o conhecimento acadêmico deve 
permear toda a formação do professor, retomamos a questão do 
Estágio Supervisionado, que deve trazer essa marca da refle-
xão, da discussão na busca de uma articulação entre conheci-
mento acadêmico e prática, que, no dizer de Paulo Freire (1980, 
2008), se constituía práxis.

Nessa etapa de sua formação, o professor começa a de-
senhar aquela que possivelmente, se constituirá em sua prática 
docente. No caso dos cursos de segunda licenciatura, o pro-
fessor tem a oportunidade de refletir sobre a sua prática, con-
frontando-a com os conhecimentos acadêmicos e o contexto da 
escola onde desenvolverá seu estágio.

Desse confronto, espera-se que o professor, numa atitu-
de de pesquisa reflexiva, possa detectar as falhas e desvios da 
escola e busque contemplar em seu plano de ação o desen-
volvimento de atividades que articule todos os elementos que 
compõem o processo de ensino (conhecimentos acadêmicos), 
contexto escolar, formação pessoal e profissional. 

Como alunas do Parfor, e já inseridas na prática docente, 
trazemos experiências do processo ensino aprendizagem que 
nos permite refletir sobre os vários problemas do cotidiano da 
escola.

Assim, partindo do conhecimento da realidade escolar, 
procuramos construir um projeto de estágio supervisionado, no 
qual pudéssemos conciliar os conhecimentos teóricos com a 
prática pedagógica, numa perspectiva de intervenção, no senti-
do de avaliar e refletir sobre a problemática do uso do laboratório 
de informática e, com a implementação do estágio, contribuir 
para a superação, ou minimização de tais problemas.

O primeiro passo rumo à construção do projeto foi a defi-
nição da escola. A decisão foi por uma escola em cujo local tra-
balha uma das alunas integrantes do projeto, portanto tínhamos 
contato com a realidade sobre a qual aprofundamos a reflexão 
e conhecimento à luz dos estudos realizados nas disciplinas de 
Prática Profissional.

Sendo alunas do curso de licenciatura em informática, era 
necessário que contemplássemos, no estágio, conteúdo da área 
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de informática.
Estávamos diante de uma questão. Que conteúdos traba-

lhar e como trabalhar tais conteúdos de forma a contribuir para 
a superação de, ao menos, um dos muitos problemas de ensino 
existentes na escola?

Após alguns dias de reflexão acerca dessa questão, de-
cidimos por trabalhar com professores e alunos, no sentido de, 
ao final do estágio, alunos e professores possam reconhecer o 
laboratório de informática, até então usados como uma espécie 
de depósito de computadores, como um espaço de construção 
do conhecimento, onde alunos e professores pudessem desen-

volver cotidianamente 
atividades dinâmicas e 
interativas como meio 
de potencialização do 
processo de ensino-
-aprendizagem.

A escola campo 
do estágio apresentava 
um considerável labo-
ratório de informática, 
porém, por falta de uso, 
os computadores esta-
vam sem manutenção 
e a sala utilizada para 
os mais variados fins 
(reuniões, reforços - es-

colar...).
Partindo dessa realidade, pensamos em um projeto de 

estágio que, envolvendo alunos e professores, fosse capaz de 
transformar o laboratório de informática em um espaço dinâmico 
em que alunos e professores o reconheçam como uma ferra-
menta relevante para o processo de ensino-aprendizagem.

Assim, organizamos o projeto em duas etapas. Na primei-
ra, o foco estaria nos professores, os quais foram convidados a 
participarem de dois encontros, nos quais discutimos com eles a 
relevância do uso dos computadores no preparo e no desenvol-
vimento das atividades docentes, ao tempo em que lhes apre-
sentamos alguns softwares educacionais de fácil utilização e de 
grande auxílio para o preparo de seus planos de trabalho.

Nos encontros com os professores, buscamos descons-
truir, junto a ele, o conceito de que o trabalho com computadores 
exige um conhecimento aprofundado de informática e que o labo-
ratório de informática não pode ser incluído em seu planejamen-

Figura 1 - Laboratório de informática da 
escola

Fonte: Os Autores.
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to de atividades docentes, sendo utilizado apenas nas situações 
em que os alunos, por alguma razão, encontram-se ociosos.

O objetivo do projeto, junto aos professores, foi alcançado 
com plenitude, pois eles 
abraçaram as orienta-
ções recebidas durante 
os encontros, passando 
a utilizarem o laboratório 
de informática da escola 
e a empregarem os sof-
twares educativos para o  
auxílio na elaboração de 
suas atividades docen-
tes.

A segunda etapa 
do projeto envolveu os 

alunos do sexto (6º) ano, visto que os alunos dessa série teriam 
um tempo maior de permanência na escola e assim poderiam 
desempenhar o papel de multiplicadores dos conhecimentos ad-
quiridos no decorrer do projeto.

Nossa proposta para os alunos consistiu em lhes apre-
sentar uma variedade de ferramentas da informática (Word, Ex-
cel, Power point) que lhes possibilitassem maior desempenho 
na execução de suas atividades discentes, como a realização 
de trabalhos e pesquisas.

Antes do início das atividades com os alunos, solicitamos 
à gestão da escola que convocassem uma reunião com pais dos 
alunos participantes do projeto, no sentido de dar-lhe ciência so-
bre a participação de seu filho no projeto e manifestar o desejo 
de contar com a colaboração deles incentivando a frequência de 
seus filhos às atividades.

Para a efetivação do projeto, a gestão da escola, numa 
atitude colaborativa com nossa proposta, se comprometeu em 
providenciar a visita de um técnico para realizar a manutenção 
dos computadores, porém, por questões burocráticas, não foi 
possível a realização da manutenção dos computadores em 
tempo hábil para o início do projeto. 

A princípio, consideramos a possibilidade de cancelamen-
to do estágio naquela escola e providenciarmos outro campo 
para o trabalho. Contudo, nos valendo das lições que nos foram 
passadas no curso da disciplina de Prática Profissional, onde 
aprendemos que, no trabalho docente, estamos sempre nos 
deparando com situações que desafiam nossa capacidade de 
superação.

Figura 2 - Professores participantes do 
projeto

Fonte: Os Autores.
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Assim, resolvemos encarar o desafio e, decidimos iniciar 
o projeto. Todavia não poderíamos trabalhar as ferramentas da 
informática sem computadores. Foi aí que nos veio uma luz: uti-
lizar nossos notebooks e irmos em busca de colegas que pu-
dessem emprestar e, dessa forma, pudéssemos adquiri mais 
alguns.  Conseguimos um total cinco notebooks, os quais foram 
suficientes para o desenvolvimento das atividades, pois organi-
zamos os alunos em grupos, vale ressaltar aqui que, no decorrer 
das atividades, fomos cobrando a manutenção dos computado-
res do laboratório e na última semana os computadores estavam 
todos funcionando.

Figuras 3 e 4 - Alunos Participantes do Projeto

Fonte: Os Autores.

Os conteúdos foram ministrados numa perspectiva 
teórico-prática, de forma que os alunos, após a compreensão 
da teoria, tinham a oportunidade de praticá-las ratificando seu 
aprendizado.

Figuras 5 e 6 - Culminância do projeto

Fonte: Os Autores.
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Para a culminância do projeto, os alunos, organizados 
em grupos de três, desenvolveram e apresentam para a turma 
e para a equipe gestora da escola, atividades, em que eles fi-
zeram uso das ferramentas tecnológicas exploradas durante a 
implementação do projeto, demonstrando assim uma excelente 
assimilação dos conteúdos ministrados.

Ainda como parte da culminância do projeto, os alunos 
tiveram a oportunidade de manifestar impressões acerca do pro-
jeto que estão finalizando.

Destacamos aqui o registro de alguns depoimento colhi-
dos naquele momento. Esclarecemos que as falas foram regis-
tradas na íntegra sem correções ou alterações:

“Eu gostei muito de participar desse curso porque agora não 
preciso pedir ninguém pra fazer minhas coisas.” (A.M.A 10 anos).

“Foi muito bom, aprendi a mexer no computador, fazer pes-
quisa e vou poder fazer meus trabalhos da escola.” (J.C.S 12 anos).

“Minha mãe disse que agora vai me dar um computador 
pra ver se sei mesmo fazer alguma coisa e eu disse que pode 
comprar se não vou esquecer.”

“O que eu mais gostei de aprender foi fazer slide nunca 
mais vou pagar lan house (risos...)” (BS.S 10 anos).

“Queria que as tias continuassem com esse curso pra 
gente aprender mais ainda.” (P.L.S. 13 anos).

“Eu achava que nunca ia saber esse negócio de computa-
dor, mas foi tudo muito fácil.” (R.N.S. 12 anos).

Após ouvir os depoimentos dos alunos, o gestor da escola 
fez-lhe um convite para que formassem um grupo de multipli-
cadores com o intuito de levar os conhecimentos adquiridos no 
projeto aos demais alunos da escola.

Tal atitude do gestor foi ao encontro daquele que consti-
tuem um dos objetivos do nosso estágio.

Considerações

A execução do projeto estágio supervisionado, em uma 
perspectiva de intervenção na realidade da escola, mostrou-se 
muito positiva, visto que não contemplou apenas os aspectos 
técnicos, teóricos, mas, e principalmente, buscou-se a transfor-
mação de uma realidade.

O laboratório de informática, antes subutilizado, passou a 
fazer parte da rotina de professores e alunos.

Os professores conheceram softwares educativos, que 
agora lhes auxiliam na elaboração e execução de suas ativida-
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des docentes e, consequentemente, passaram a ministrar aulas 
mais interessantes e atrativas.

Os alunos, por sua vez, com os conhecimentos adqui-
ridos, ganharam competência para utilizar as ferramentas de 
informática no desenvolvimento de suas atividades discentes, 
potencializando, em muito, o seu aprendizado.

Outro ganho importante do projeto refere-se à formação 
de um grupo de multiplicadores dos conhecimentos de informá-
tica que, a partir de então, firmaram compromisso junto à equipe 
gestora da escola, de transmitir o que aprenderam aos demais 
alunos da escola e assim contribuir para que o laboratório de in-
formática da escola seja efetivamente uma relevante ferramenta 
de auxílio ao processo de ensino-aprendizagem.

É importante destacar aqui a relevância do programa de 
formação de professores Parfor, que possibilitou aos professo-
res a oportunidade de, através de uma segunda licenciatura, 
não só a atualização de conhecimentos teóricos acadêmicos, 
mas a experiência de interação com seus pares, compartilhando 
experiências pedagógicas.

A passagem por esse programa foi, para nós, fator de-
terminante para transformação de nossa prática docente, posto 
que nos possibilitou um repensar de conceitos e paradigmas e, 
consequentemente, a oportunidade de reconstrução de nosso, 
fazer pedagógico.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE 
O PROCESSO EDUCATIVO NA DISCIPLINA DE 

CIRCUITOS ELÉTRICOS SIMPLES

Patrícia Beneti de Oliveira1

Renata Peres Barbosa2

Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de expe-
riência desenvolvido a partir da reflexão prático-teórica da vi-
vência escolar, proporcionada no espaço do estágio curricular 
obrigatório do curso de Formação Pedagógica, oferecida pela 
Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR) via Plano Nacio-
nal de Formação de Professores (Parfor). A reflexão proposta 
surgiu a partir da atitude da professora em aperfeiçoar a própria 
prática realizando um processo constante de auto avaliação que 
orientou sua prática educativa no curso de licenciatura. Partici-
param desta pesquisa, 32 adolescentes, de ambos os sexos, 
com idades entre 15 e 19 anos alunos do 1º ano do Ensino Mé-
dio Integrado em Eletrotécnica. A fim de inferir positivamente 
para esta ação, elaborou-se planos de ensino aplicados em sala 
de aula, que proporcionaram uma experiência única à profes-
sora regente do curso e aos alunos. Conclui-se que frente ao 
desafio de repensar a própria prática pedagógica, através da 
elaboração e estruturação de planos de ensino mais comple-
tos e condizentes ao conteúdo e a realidade prática do mesmo, 
primeiramente, houve uma mudança na prática pedagógica do-
cente e, num segundo momento com a aplicação dos planos de 
ensino ocorreu melhor articulação da curiosidade versus estudo 
versus prática dos alunos em aula. 
Palavras-chave: Formação. Professores. Ensino. Prática do-
cente.
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Introdução

O século XXI nos impõe constantes mudanças na forma 
de nos relacionarmos com os outros. Muitas vezes, é mencio-
nado como sendo o Século do Conhecimento e da Informação. 
Nesse universo de conhecimento, informação e transforma-
ção, para refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem 
na escola, torna-se necessário compreender que a sala de aula 
é composta por uma diversidade de comportamentos e pensa-
mentos que impõe, cotidianamente, mudanças na forma do pro-
fessor se relacionar com seus estudantes e com os conteúdos 
a serem trabalhados. O professor/transmissor e o estudante/
receptor de conteúdos entraram em falência na última década 
do século passado. Ao professor não basta saber transmitir con-
teúdos; é preciso saber promover a compreensão dele especial-
mente em relação ao ensino do aprender a aprender. Libâneo 
(2011) compreende que os recursos intelectuais e estratégias 
de aprendizagem podem ajudar os alunos a tirar proveito do seu 
potencial de pensamento e tomarem consciência de seus pró-
prios processos mentais, além do que é preciso reconhecer o 
peso das transformações em curso que implicam em mudanças 
do perfil da educação e das escolas.

A escola tem uma missão promissora para o novo século, 
que é garantir uma educação de direito e de qualidade, voltada 
ao aperfeiçoamento do ser humano. Já não é possível conceber 
a educação apenas como repetição de conhecimentos. É pre-
ciso compreender com urgência, que as diversidades culturais, 
ideológicas, econômicas e sociais estão muito presentes no es-
paço escolar (e na sala de aula). Compreender e atingir essas 
diversidades exige dedicação, consequentemente, planejamen-
to de ação, voltado a um conhecimento dinâmico de mundo. Li-
bâneo (2011) propõe:

A escola de hoje precisa propor respostas 
educativas e metodológicas em relação 
a novas exigências de formação postas 
pelas realidades contemporâneas como 
a capacitação tecnológica, a diversidade 
cultural, a alfabetização tecnológica, a su-
perinformação, o relativismo ético, a cons-
ciência ecológica. Pensar num sistema de 
formação de professores supõe, portanto, 
reavaliar objetivos, conteúdos, métodos, 
formas de organização do ensino, diante 
da realidade em transformação (LIBÂNEO, 
2011, p. 80)
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Devemos considerar que a Constituição Federal Brasilei-
ra de 1988, em seu artigo 205, definiu que a educação é direito 
de todos, por isso, além do ensino base de qualidade, o que vem 
aumentando nos últimos anos de acordo com o documento do 
CONAE3  – Educação Brasileira indicadores e desafios (2013). A 
educação precisa oferecer aos indivíduos a oportunidade de se 
atualizarem, aprofundando e enriquecendo seus conhecimentos. 

Para que isso se realize, é preciso investir em profis-
sionais com formação adequada e, que sejam capazes de re-
transmitir o conhecimento adquirido aos alunos, fazendo uso de 
novas metodologias, novas maneiras de trabalhar em sala de 
aula.  Pensar a educação na atualidade, no que concerne ao 
professor, envolve que o mesmo compreenda as relações entre 
a educação, a escola e a sociedade, as influências do contexto 
social, político e econômico no âmbito da educação, os proces-
sos que envolvem o desenvolvimento currículo, as questões de 
ensino e aprendizagem, sejam eles relacionados à didática, aos 
processos de avaliação, à transmissão/assimilação de conheci-
mentos. A esse respeito, escreve Santos (1994):

Um dos grandes desafios que se põe ao 
desenvolvimento do currículo [...] é o de 
contemplar experiências de aprendizagem 
que permitam construir estratégias que 
ajudem o aluno a utilizar de forma cons-
ciente, produtiva e racional o seu poten-
cial de pensamento e que permita torna-lo 
consciente das estratégias de aprendiza-
gem a que recorre para construir (recons-
truir) os seus conceitos, atitudes e valores 
(SANTOS, 1994, p.101).

Nesse contexto, reitera-se a importância de Políticas Pú-
blicas voltadas à formação de professores. O curso de Forma-
ção Pedagógica, oferecido pela UTFPR via Plano Nacional de 
Formação de Professores – Parfor, oferta a licenciatura para ba-
charéis que buscam contribuir para a profissão professor, com o 
intuito de aprimorar os conhecimentos e metodologias em sala 
de aula, propondo experiências teóricas e práticas com exem-
plos reais, encontrados no dia a dia em sala de aula de um novo 
mundo inserido na era tecnológica. Libâneo (2011) afirma que 

3 CONAE - Conferência Nacional de Educação – é um espaço 
democrático aberto pelo Poder Público para que todos possam 
participar do desenvolvimento da Educação Nacional. Está sendo 
organizada para tematizar a educação escolar, da Educação Infantil 
à Pós Graduação, e realizada, em diferentes territórios e espaços 
institucionais, nas escolas, municípios, Distrito Federal e Estados.
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as práticas de formação de professores atuais concebe o ensino 
como atividade reflexiva sendo que a ideia é a de que “o profes-
sor possa ‘pensar’ sua prática, [...], que o professor desenvolva 
a capacidade reflexiva sobre a sua própria prática” (p. 84) como 
marco para as melhorias das práticas de ensino.

Assim, além da prática reflexiva, ao investir na formação ini-
cial e continuada de professores, é necessário o desenvolvimen-
to de uma apropriação teórica da realidade em questão. Para que 
os professores possam adquirir conhecimentos, habilidades e ati-
tudes referentes a essa realidade, Imbernón (2011) aponta que:

O eixo fundamental do currículo de forma-
ção do professor é o desenvolvimento de 
instrumentos intelectuais para facilitar as 
capacidades reflexivas sobre a própria prá-
tica docente, e cuja meta principal é apren-
der a interpretar, compreender e refletir 
sobre a educação e a realidade social de for-
ma comunitária (IMBERNÓN, 2011, p. 55)

A fim de contribuir para a reflexão de suas próprias práti-
cas pedagógicas e colaborar com o ensino de circuitos elétricos, 
a pesquisadora do presente estudo buscou, como objetivo deste 
trabalho, apresentar a vivência de prática escolar, proporciona-
da no espaço do estágio curricular obrigatório, mediante a ela-
boração e estruturação de planos de ensino mais completos e 
condizentes com a realidade dos alunos e da comunidade a qual 
a escola pertence. 

O local e a população participante 

As atividades pedagógicas desenvolvidas, previstas nos 
planos de ensino, foram aplicadas em sala de aula para a 
disciplina de Eletricidade, ministrada pela pesquisadora, 
para o 1º ano do Ensino Médio Integrado em Eletrotécni-
ca. A turma era composta por 32 alunos, sendo 2 meninas 
e 30 meninos, de faixa etária de entre 15 e 19 anos. As 
atividades foram aplicadas no decorrer das aulas de re-
gência no Colégio Estadual localizado na região oeste da 
cidade de Londrina. A escola busca atender alunos prin-
cipalmente dos bairros circundantes e pelo georreferên-
ciamento, mas também alunos de toda a região urbana e 
metropolitana de Londrina, sendo ofertado as modalida-
des de ensino: - Ensino Médio de 1ª a 3ª série nos perío-
dos matutino e vespertino;- Ensino Médio de 1ª a 3ª série 
nos períodos matutino e vespertino;
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- Ensino Médio Técnico Integrado: Administração (matu-
tino e vespertino), Eletrotécnica (matutino), Mecatrônica 
(matutino), e
- Ensino Técnico Subsequente nas áreas de: eletrotécni-
ca, administração, química, mecatrônica, eletromecânica.

De acordo com o PPP – Projeto Político Pedagógico, a 
proposta pedagógica da escola é articular a formação aos inte-
resses de transformação da sociedade, para que o aluno seja 
produtor da própria história e não produto dela. 

Tendo por base a concepção pedagógica Progressista, 
inspirada na tendência Histórico-Crítica, que tem como teórico 
Saviani, (1992, p. 79), o Projeto Político Pedagógico da Escola 
compreende a educação como um ato transformador da condi-
ção pessoal e social do sujeito. O aluno não aprende somente 
por meio de um método de ensino, mas na sua forma de conce-
ber o mundo, a educação, o homem, a aprendizagem.

Desta forma, deve-se objetivar, problematizar e refletir so-
bre o ideal de homem na sociedade, sobre conceitos essenciais 
que se perdem mediante a forte presença de ideologias capita-
listas, quais doutrinas regem tal sistema e como estas invadem 
o interior da escola, modificando até mesmo seu currículo, meto-
dologias e finalidades, pois sociedade e educação encontram-se 
relacionadas interferindo uma na outra.

As aulas ocorreram no período de abril a agosto de 2014, 
nas dependências do colégio em sala de aula, dispondo como 
recurso o quadro de giz, os laboratórios de informática e de 
eletricidade, com manipulação dos elementos: resistores, pro-
toboard, fontes chaveadas, fios, multímetros.

As etapas desenvolvidas no estágio

O estudo de circuitos elétricos, vislumbrado no conteúdo 
de eletrodinâmica, apresenta-se de maneira abstrata ao raciocí-
nio do aluno. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensi-
no Médio (PCNEM) orientam que é preciso ajudar o aluno a cons-
truir uma visão da Física, de tal maneira que ele seja capaz de 
“compreender, intervir e participar da realidade”. Foi a partir des-
ta recomendação e a vivência em sala de aula que permitiram a 
professora a relacionar o conteúdo a prática cotidiana do aluno.

A proposta inicial do trabalho foi bem aceita, em comum 
acordo com os alunos, que demonstraram bom relacionamento 
com a professora e entre os mesmos. Os conteúdos apresen-
tados estavam relacionados ao estudo dos conceitos da eletro-
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dinâmica: resistência, corrente, tensão e potência elétrica; tam-
bém os cálculos apresentados para cada conceito, que estão 
presentes em diferentes layouts de circuitos série e paralelo que 
foram apresentados em sala de aula, durante as atividades pro-
postas. 

Para os momentos de estudo no laboratório de infor-
mática, utilizava-se para o desenvolvimento das atividades os 
aplicativos: software Phet Circuit Construction Kit, utilizando a 
tradução para Kit de Circuito DC, desenvolvido pelo projeto Tec-
nologia no Ensino de Física (PhET), da Universidade do Colora-
do e, o Multisim desenvolvido pela National Instruments.

Para as aulas 1 e 2, foi previsto o conteúdo de notação 
científica, com o objetivo de identificação de potência de base 
10. Iniciou-se com a aplicação e uso de notação em base 10 no 
dia a dia, fazendo uso de imagens de unidades de armazena-
mento do computador. Relacionado ao conteúdo a ser trabalho 
em aula, percebi, num primeiro momento, que a aplicação se 
tornou fácil, os alunos compreenderam. A importância do uso 
desta notação para o tema estudado relaciona-se ao uso do dis-
positivo de medição, o multímetro, que apresenta em seu display 
as medições associadas à potência de base 10 com múltiplos e 
submúltiplos de índice 3 (três).

Na sequência, apliquei exercícios de conversão de base 
10. Após a aplicação da lista de exercícios, observei que alguns 
dos alunos apresentaram dificuldades quanto a conversão nu-
mérica. Na aula 3, o conceito de divisão de base 10 foi explica-
do aos mesmos, que demonstraram uma compreensão parcial, 
necessitando o professor passar mais exercícios para sanar as 
eventuais dúvidas destas três primeiras aulas. O uso do aplica-
tivo Multisim auxiliou a aplicação de base 10, pois o software 
utiliza esta representação nos circuitos

Na sequência, para as aulas 4 e 5, foram apresentados 
para os alunos o que é um circuito série e paralelo com o objeti-
vo de diferenciar os tipos de circuitos, e posterior cálculo de re-
sistências equivalentes. Para estas aulas, os circuitos demons-
trados fizeram uso do aplicativo Kit de Circuito DC. Observou-se, 
de maneira geral, que o uso deste aplicativo estimulou os alunos 
ao aprendizado do conteúdo, nesta aula. Logo, com o uso do 
painel elétrico4, os conceitos de circuitos série e paralelo foram 
demonstrados aos alunos. Optou-se pelo uso do painel para a 
demonstração prática em sala de aula das principais ocorrên-

4 Placa em MDF com ligações elétrica de lâmpadas em série e em 
paralelo.
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cias visualizadas nos circuitos, que seriam futuramente apresen-
tadas pelos cálculos de potência elétrica e divisão de tensão 
sobre as lâmpadas incandescentes. Os alunos comentaram, em 
relatório desenvolvido na aula, que gostaram do uso do simula-
dor e a oportunidade de visualizar a aplicação prática do circuito.

Nas aulas seguintes, aulas 6 e 7, foi abordada tranqui-
lamente, o conceito da 1ª Lei de Ohm e sua representação 
algébrica V = R x I, com o objetivo de compreender o que é 
resistência e as relações entre corrente e tensão em circuitos re-
sistivos, demonstrando novamente a aplicação no painel elétrico 
com lâmpadas iguais e diferentes. Para aplicação da fórmula e 
explicação da variação de resistência que ocorre no circuito, e 
também quando desconectada uma das lâmpadas no circuito 
série e paralelo, foi utilizado o quadro de giz.  Logo após, alguns 
exercícios foram desenvolvidos pelos alunos, e a professora de-
monstrou através dos cálculos e uso do painel a importância da 
ligação dos circuitos em paralelo, principalmente em uma resi-
dência.

Dando prosseguimento nas atividades, na aula 8 e 9, fo-
ram representados os cálculos de queda de tensão e divisão de 
corrente, a fim de promover melhor compreensão dos alunos, 
quanto ao comportamento destas grandezas: corrente e tensão 
elétrica, nos circuitos e equipamentos elétricos. Com o uso do 

aplicativo Multisim, 
d e m o n s t r o u - s e 
inicialmente na si-
mulação, o uso do 
multímetro com a 
função de voltíme-
tro (para medição 
de tensão elétrica), 
e após na função 
de  amperímetro 
(para a mediação 
de corrente elé-
trica) no circuito 
apresentado na fi-
gura 1. 

Logo após, 
a aula prosseguiu 

tranquilamente, pois os exercícios se tornaram de fácil entendi-
mento para aplicação da fórmula V=R.I. Em seguida, os alunos 
escreveram e explanaram suas conclusões sobre as atividades 
realizadas e eventuais dúvidas dos circuitos. O debate foi em-

Fonte: Autores.

Figura 1 – Representação circuito elétrico em 
série e ligação do amperímetro e voltímetro. 
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polgante, pois aos alunos demonstraram grande interesse pela 
atividade proposta.

Para as aulas 10, 11 e 12, observou-se a aplicação práti-
ca da Lei de Ohm, com ida ao laboratório de eletricidade tendo 
como objetivo de colocar em prática o que aprenderam, princi-
palmente quanto a como devem ser feitas as ligações entre um 
elemento e outro do circuito e aprender a realizar medições de 
tensão e corrente elétrica. Assim foram utilizados os conceitos 
até então estudados, com o uso do protoboard, resistores, fon-
tes de tensão e o multímetro. Os alunos aplicaram os conceitos 
de queda de tensão e corrente sobre cada resistor, seguindo 
a atividade 1 (apêndice A), como roteiro de prática. Durante a 
montagem, diversos alunos apresentaram dúvidas quanto ao 
posicionamento do multímetro, para realizar as medições de 
corrente e tensão, o professor conseguiu atender a todos e tirar 
a dúvida coletivamente. Logo após a finalização do mesmo, os 
alunos entregaram ao professor os resultados obtidos e anota-
dos na atividade 1.

Para as aulas 13 e 14, utilizou-se o aplicativo Kit de Cir-
cuito (DC) onde foram simulados os circuitos em série e paralelo 
e comprados com um circuito onde estava ligada apenas uma 
lâmpada. Assim os alunos puderam observar quando ocorre: a 
divisão de corrente; a divisão de tensão; um curto-circuito e um 
circuito aberto. Durante a aplicação das atividades se mostram 
um pouco agitados, mas possuem facilidade de organização. Na 
realização das atividades propostas em sala, demonstraram-se 
bastante participativos, realizam o propósito com atenção e em-
penho e demonstram uma enorme capacidade de superar os 
desafios de raciocínio propostos. 

Considerações finais

Participar do Plano Nacional de Formação de Professo-
res na UTFPR – Londrina me fez ter um olhar mais profundo 
sobre a educação e os poderes que ela exerce sobre cada um. 
O fato de, pela Licenciatura, ter conhecido um pouco da histó-
ria, como a educação surgiu no Brasil, as diferentes tendências 
e metodologias propostas pelos estudiosos, dos quais eu não 
vou esquecer, Dermeval Saviani e Lev Vygotsky, ampliaram os 
meus conceitos e me fizeram ver a educação de uma forma mais 
humana, ou seja, mais preocupada como ensinar o outro.

Foram várias orientações dos professores, e hoje não te-
nho dúvidas de que o plano de atividades pedagógicas é o gran-
de referencial do professor na difícil Arte de Ensinar, e que os 
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planejamentos das atividades de ensino devem estar de acordo 
com as necessidades dos variados contextos. O mundo é dinâ-
mico, as pessoas mudam a todo o momento: muda-se a forma 
de pensar a política, a sociedade, a religião, a si mesmas, e a 
educação. Os professores, sobretudo, acompanham esse pro-
cesso de mutação constante.

Durante as aulas que perduraram as manhãs e tardes de 
sábado, aprimorei os meus conceitos de como lecionar, como 
preparar uma boa aula, como deixar as aulas mais interessan-
tes e agradáveis, tanto para os alunos quanto para os próprios 
professores. Posso dizer que foi de grande valia a experiência 
de elaboração e estruturação de planos de ensino e sua apli-
cação em regência de sala, pois para lecionar não basta saber 
o conteúdo, é preciso compreender as diversidades culturais, 
ideológicas, econômicas e sociais presentes no espaço escolar, 
e voltar-se a essas diversidades com dedicação. Hoje entendo 
a importância de um plano de atividades pedagógicas, que deve 
ser um produto de um desejo coletivo, que envolva alunos, pro-
fessores e a comunidade.
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Apêndice A

Roteiro Aula Prática – Atividade 1

Medição de Tensão e Corrente Elétrica; Lei de Ohm

1 Pré-Requisitos
Nesta aula serão implementados circuitos elétricos para medição 
de tensão e corrente elétrica. Para isto, é necessário conhecer 
a utilização do multímetro como instrumento de medição dessas 
grandezas.

2 Objetivos
Analisar o funcionamento do voltímetro e sua conexão ao circuito; 
Analisar o funcionamento do amperímetro e sua conexão ao 
circuito; Verificar a primeira Lei de Ohm.

3 Equipamentos e materiais
• Multímetro;
• Fonte de alimentação;
• Protoboard;
• Resistores de diversos valores;
• Fios.

3.1 Utilização do Multímetro como Voltímetro de Corrente 
Contínua:

 O símbolo a ser utilizado para o voltímetro é definido na 
Figura 1. Um voltímetro é um instrumento que deve SEMPRE ser 
ligado em PARALELO entre dois pontos (nós ou terminais) do 
circuito onde se deseja saber a diferença de potencial, conforme 
mostra a Figura 2. Idealmente, a presença do voltímetro não 
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deve afetar o circuito a ser medido.
 No entanto, na prática, ao inserirmos o voltímetro, tem-
se que este afeta o circuito alterando o circuito equivalente. Isto 
se deve ao fato de sua resistência interna Rv, que possui valor 
elevado, porém, não infinito. Assim, o circuito equivalente será 
modificado com a inserção do voltímetro.

Figura1 - Símbolo de um voltímetro sem considerar e considerando a 
sua resistência interna.

Figura 2 - Esquema de ligação de um voltímetro.

3.2. Utilização do Multímetro como Amperímetro de Corrente 
Contínua:

O símbolo a ser utilizado para o amperímetro é definido na Figu-
ra 3.Um amperímetro deve ser SEMPRE ligado em SÉRIE com 
os elementos nos quais se deseja medir a corrente elétrica cir-
culante, conforme mostra a Figura 4. Idealmente, o amperímetro 
não deve afetar o circuito a ser medido. No entanto, na prática, 
ao inserirmos o amperímetro, este afeta o circuito, alterando o 
circuito equivalente. Isto se deve ao fato de ele apresentar uma 
resistência interna Ra de valor reduzido, porém, não nulo. As-
sim, o circuito equivalente será modificado com a inserção do 
amperímetro.
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Figura 3 - Símbolo de um voltímetro sem considerar e 
considerando a sua resistência interna.

Figura 4 - Esquema de ligação de um amperímetro.

4. Procedimentos experimentais e discussões

a) Realize a montagem apresentada na Figura 5 no protoboard 
da bancada, com R1 =1KΩ e R2 = 5,6KΩ.

Figura 5 - Montagem do circuito do procedimento (a).

b) Energize o circuito com a tensão de 5Vcc e, de acordo com o 
esquema da Figura 2 e sem tocar nos terminais, meça a queda 
de tensão nos resistores R1 e R2. Anote os valores. O que você 
pode concluir sobre a relação entre as tensões medidas e a 
tensão de alimentação?
c) Desligue o circuito, interrompa-o entre R1 e R2 e posicione 
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dois fios para a medição da corrente. Posicione o multímetro 
para a escala de corrente, conecte os terminais das pontas de 
prova da forma correta para a medição de corrente, energize o 
circuito e meça a corrente. Qual o valor medido?
d) Faça a medição da corrente, posicionando o amperímetro 
após R2 (entre R2 e o negativo da fonte). Qual o valor medido? 
Qual a relação entre esse valor e o encontrado na letra c?
e) Realize a montagem do circuito conforme a Figura 6.

Figura 6 - Montagem do circuito do procedimento (e).

f) Utilizando a fonte com tensão fixa de 5V , faça a medição da 
corrente no circuito para os diferentes valores de R1 e preencha 
a tabela a seguir.

g) Com uma montagem igual à da Figura 6, e um resistor R1 
= 18KΩ, varie a tensão aplicada no circuito e meça a corrente 
observada. Anote os resultados na tabela a seguir.
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RITMOS DA AMAZÔNIA – CADERNO DE 
PARTITURAS E CD COM EXERCÍCIOS, 

ESTUDOS E CANÇÕES PARA GRUPOS DE 
VIOLÃO, FLAUTA DOCE E CANTO – RELATOS 

SOBRE O USO DENTRO E FORA DO PLANO DE 
FORMAÇÃO DOCENTE DO ESTADO PARÁ.

José Maria Bezerra1 

Resumo
A prática musical em conjunto utilizada como base para o 
desenvolvimento do projeto Ritmos da Amazônia ultrapassou 
expectativas musicais e pedagógicas. Além dos municípios polos 
nos quais o curso de Licenciatura em Música da Universidade 
Federal do Pará possui turmas, o uso do caderno RITMOS DA 
AMAZÔNIA está rendendo efeitos surpreendentes, que dão a 
ideia do quanto se faz necessário ações do tipo em outras áreas 
do conhecimento. Este artigo tem como objetivo relatar como 
está sendo utilizado o caderno na prática, não somente entre 
os alunos das turmas do Parfor de música, mas também por 
professores de música em vários municípios que o adotaram 
como mais um recurso pedagógico na educação musical no 
estado do Pará.
Palavras-chave: Ensino de música. Amazônia. Prática de 
conjunto. 

Desde o ano de 2009, nós professores do curso de Li-
cenciatura em música da Universidade Federal do Pará, temos 
sido colocados em situações que nos tiram de uma certa “zona 
de conforto” no que se refere a formação de novos educadores 
musicais. Neste ano, fomos convidados a nos juntarmos a ou-
tras licenciaturas da mesma universidade que planejavam aderir 
ao Plano de Formação Básica Docente do ESTADO DO PARÁ, 
que tinha como objetivo principal, diminuir o número de docen-
tes sem formação superior, ou que atuavam em áreas afins. No 
nosso caso, os que desejavam incorporar em sua formação, o 
ensino da música como conteúdo em suas aulas. O desafio foi 
aceito e após algumas reuniões de planejamento com a equipe 

1 Universidade Federal do Pará, Mestre em Artes, Professor de violão, 
prática de conjunto, percepção harmônica no curso de Licenciatura em 
Música, coordenador do curso de Música Parfor, compositor, produtor e 
arranjador musical, jjmusic35@yahoo.com.br
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que já se apresentava como coordenação geral do Plano nesta 
Universidade, fomos verificando a real possibilidade da inser-
ção do ensino da linguagem musical no Parfor. Uma demanda 
de alunos se apresentou como uma possível primeira turma no 
município de Capanema, distante aproximadamente 161Km da 
capital Belém. Depois de algumas visitas ao município para falar 
com a secretária de educação, conhecer alguns espaços que 
se apresentavam como possíveis locais para abrigar o curso, e 
de estudarmos todas as possibilidades de como se daria essa 
“nova” possibilidade de ensino, foi criada a primeira turma de 
professores-alunos do Parfor Música no estado do Pará.

Em maio de 2010 iniciamos nossas aulas, as etapas até 
então aconteciam numa configuração diferente do que se faz 
hoje; os alunos tinham aulas a partir dos finais de semana dos 
meses de maio e junho, no mês de julho integralmente, e parte 
do mês de agosto, e o reinício acontecia a partir dos finais de 
semanas de novembro e dezembro, o mês de janeiro integral e 
parte de fevereiro. Essa configuração ao mesmo tempo em que 
adiantava em muito o conteúdo, se mostrou falha, principalmen-
te porque sobrecarregava o aluno, além de aumentar os custos.

A turma formada no município de Capanema trazia gran-
des desafios, o maior deles para nós, era conduzir um grupo de 
alunos aonde a grande maioria não tinha nenhuma iniciação mu-
sical, apenas dois alunos já eram músicos e trabalhavam com 
a linguagem em seus municípios. Cabe aqui dizer que esses 
mesmos dois alunos deslocavam-se do município de Moju, que 
está localizado do lado oposto da região polo, esse deslocamen-
to se tornava um grande empecilho para esses dois alunos, pois 
os mesmos viajavam primeiramente a Belém, depois seguiam 
viagem para o polo de Capanema.

No município, mesmo com o apoio da secretaria, fomos 
deslocados durante nossa permanência, para três escolas dife-
rentes, pois o curso iniciou em um momento em que o campus 
universitário de Capanema estava sem coordenação; proble-
ma que foi resolvido com a chegada de um coordenador para o 
campus após o início das aulas.

Na segunda vez que a Plataforma Freire abriu para in-
gresso de novos alunos, fomos surpreendidos com a demanda 
que se apresentou vindo do município de Oriximiná, localizado 
na região oeste do estado, foi uma turma que trouxe 33 alunos, 
sendo a grande maioria mulher. Diferente da turma de Capane-
ma, não havia na turma nenhum aluno que já tivesse uma inicia-
ção musical. Toda a experiência que nós professores do curso 
de Licenciatura em Música tínhamos estava baseada numa tur-
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ma regular que havíamos tido no município de Soure, na ilha do 
Marajó, e uma mais recente no mesmo município de Oriximiná, 
inclusive as duas turmas chegaram a receber aulas no mesmo 
período, mas eram perfis bem diferenciados; os alunos dessas 
duas turmas citadas, eram em sua maioria músicos práticos ou 
alunos do curso técnico da Escola de Música da Universidade 
Federal do Pará – Emufpa, que naquele momento, fazia uma 
parceria com Secretaria de Cultura de Oriximiná. Em Soure tive-
mos alunos que participaram de um projeto em parceria com a 
Fundação Carlos Gomes.

A cada abertura da Plataforma Freire, estávamos tendo 
oportunidades de inserção de mais turmas, mas sempre tivemos 
o cuidado de caminhar com muito cuidado para que não ficásse-
mos com um número de turmas que não fossemos capazes de 
trabalhar com a dedicação que a linguagem musical requer. O 
curso de licenciatura em Música conta com apenas nove profes-
sores, que precisam trabalhar nas turmas regulares em Belém e 
nesses municípios em que abrimos turmas. O que pensamos e 
acreditamos ser correto, é que poderíamos trabalhar mantendo 
a qualidade do ensino em no máximo quatro municípios, e assim 
temos feito. Nossas primeiras turmas foram Capanema, Oriximi-
ná, Marabá e Castanhal.

No ano de 2011 foi lançado pela Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa - Fadesp, um edital que previa 
premiar com publicação, projetos voltados a várias áreas de co-
nhecimento, tratava-se de uma premiação para beneficiar exclu-
sivamente os alunos do Parfor. O edital trazia a Fundação Carlos 
Chagas (RJ) como financiadora e o Governo do Estado do Pará, 
através da Secretaria de Educação, e a Universidade Federal do 
Pará como realizadores. Nele haviam duas categorias previstas 
a receberem o apoio: 01 - Plano de curso e 02 - Plano de disci-
plina. Todos os professores envolvidos no programa poderiam 
submeter projetos. O edital foi divulgado entre os professores 
do curso, mas não houve naquele momento um maior interesse 
por parte dos nossos colegas, foi então que resolvi submeter um 
projeto na categoria Plano de curso; por ser o coordenador do 
curso no programa e por trabalhar também como professor de 
algumas disciplinas. 

Além de nós professores efetivos da licenciatura, con-
tamos com alguns colaboradores eventuais, assim foi feito o 
convite a dois deles, a professora Joelma Telles e ao professor 
Acácio Cardoso. Como os dois haviam sinalizado que poderiam 
ajudar, escrevemos o projeto baseado em algumas experiências 
que tínhamos com a prática de grupo para alunos iniciantes. 
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Depois de um período trabalhando no programa Multicam-
piartes da Pro-reitoria de extensão da UFPA, eu havia adquiri-
do uma certa experiência com o ensino da música para grupos, 
nesse programa a Proex ofertava diversas oficinas nas lingua-
gens artísticas para um público que em muito se parecia aos 
alunos que hoje compõem  as turmas de música do Parfor, além 
dos músicos profissionais e amadores dos municípios onde o 
programa ia, a grande maioria era feita de leigos que buscavam 
algum conhecimento musical.

Ao formar a equipe para o trabalho, pensamos num pro-
jeto que encontrasse em sua gênese, a prática ligada a um fa-
zer musical acadêmico simples, eficiente e coletivo. Que tivesse 
características inclusivas, no sentido de ser ele, acessível tec-
nicamente e musicalmente. Sendo direcionado primeiramente 
a professores-alunos adultos, que ainda não foram musicaliza-
dos, precisava ser algo que viesse reforçar a inserção do ensino 
musical na educação. Joly (2003), mostra o questionamento de 
Hentschke (1995) em relação ao papel da educação musical na 
escola.

Alguém disseminou a ideia de que a 
educação musical nas escolas teria como 
objetivo formar músicos profissionais? 
Por que surgem essas questões com 
relação a música, e não com relação à 
disciplinas como ciência e história, por 
exemplo? Ela enumera, então, algumas 
razões importantes para justificar a 
inserção da educação musical no currículo 
escolar. Entre elas, estão proporcionar 
à criança: o desenvolvimento das suas 
habilidades estéticas, o desenvolvimento 
da imaginação e do potencial criativo, um 
sentido histórico da nossa herança cultural 
(HENTSCHKE, 1995 apud JOLY, 2003, p. 
117)

Assim nascia o RITMOS DA AMAZÔNIA Caderno de par-
tituras e CD com exercícios, estudos e canções para grupos de 
violão, flauta doce e canto. O projeto foi aprovado pela Fadesp, 
e tinha como objetivo principal, ser uma ferramenta inovadora. 
Ele traz em seu conteúdo como o próprio nome diz, exercícios, 
estudos e canções para serem trabalhados em sala de aula.

O nosso Projeto Pedagógico de Curso do Parfor, prevê 
o ensino de algumas disciplinas práticas: Flauta doce I, II e III, 
Violão I, II, III e IV, e Canto coral I e II, além da Regência, Cria-
ção Musical e Prática de conjunto. Ritmos da Amazônia é um 
caderno que vem atender a nós, professores formadores e aos 
nossos alunos, que recebem a cada início de curso, dois cader-
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nos. Durante o curso, esse material é trabalhado para que o nos-
so aluno consiga vislumbrar, que nele está contido uma grande 
parte de tudo que ele vai aprender nas mais diversas disciplinas, 
além das listadas acima. 

Encartado ao caderno, está um CD que contém 22 faixas, 
sendo 15 delas, compostas pela equipe, exclusivamente para o 
projeto, além de outras que são de domínio público, apresenta 
também canções de outros compositores paraenses. Prezamos 
também pelo estudo e pesquisa a partir de uma identidade ama-
zônica, por isso o título, que vem reforçado com os padrões rít-
micos tocados em nossa região.

No caderno temos as partituras das músicas, que foram 
pensadas e criadas a partir de uma cuidadosa pesquisa com os 
ritmos amazônicos paraenses que iríamos trabalhar, são eles: 
lundu, carimbó, xote, marambiré e toadas de boi, e como esses 
ritmos seriam distribuídos gradativamente numa sequência pro-
gressiva de dificuldade, principalmente para a flauta doce, que 
é o instrumento mais explorado no projeto. Temos também as 
cifras dos acordes sobre as linhas melódicas, além da rítmica da 
percussão que foi usada nas seções de gravações e um peque-
no dicionário de acordes e posições de notas musicais na flauta 
doce. Isso requereu um cuidado na hora de compor as peças, 
então elas começam com uma rítmica baseada em padrões sim-
ples, além de posições iniciais da mão esquerda para a flauta 
doce, os acordes usados no violão, são os da primeira posição, 
e as harmonias foram trabalhadas para que estivessem dentro 
de um campo harmônico reduzido e usual para esse nível de 
aprendizado; I – IV – V graus de tonalidades maiores e menores.

A opção pela flauta doce como instrumento solista no ca-
derno baseia-se primeiramente na possibilidade e facilidade de 
formação de grupos nas escolas em que os nossos professo-
res alunos trabalham. A flauta doce é o instrumento que tem se 
mostrado de fácil aceitação nos projetos escolares, pelos pais, 
direção, professores e alunos. O convite ao professor Acácio 
Cardoso se deu pelo cuidado como ele vem trabalhando a flauta 
doce no Instituto Carlos Gomes, onde coordena a Orquestra de 
Flautas Doce da Amazônia.

Com o projeto aprovado, iniciamos o trabalho de compo-
sição, escolha de algumas músicas que achamos que poderiam 
compor o caderno. Para as gravações que comporiam o CD, 
pensamos nos arranjos escolhendo como base para a harmo-
nização das peças, trabalhar com o violão, a flauta doce e a 
percussão, depois fomos enriquecendo as harmonias com tecla-
dos, ukul eles e contrabaixo, além do canto. Todos os músicos 
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que participaram das gravações também atuam como professo-
res de instrumento e na educação musical, para a parte cantada, 
convidamos alguns artistas locais, além de um pequeno coro 
de crianças. Tivemos o cuidado com a escolha das tonalidades 
tanto das músicas instrumentais quanto das canções, para que 
pudessem realmente serem trabalhadas em sala de aula. 

Ao fazer a apresentação do caderno, a professora Valéria 
Marques, então diretora da Escola de Música da UFPA, reforça 
que “A promulgação da Lei n° 11.769/20082 tem motivado inú-
meros debates sobre o tipo de ensino que seremos capazes de 
promover e sobre quais são os resultados desejados”, e que 
o caderno propõe uma “apropriação, convidando professores e 
alunos a reinventarem os textos musicais apresentados de acor-
do com os recursos e desejos estéticos. Uma liberdade que é 
rara em publicações como essa”. Para finalizar, ainda sobre as 
possibilidades de uso do caderno, Marques chama a atenção de 
que “a proposta apresentada no Caderno é suficientemente fle-
xível para que o mesmo não seja somente mais uma publicação 
nas prateleiras das bibliotecas escolares. Música na prateleira, 
não soa”.

Depois do projeto pronto; CD produzido, gravado, mixado 
e prensado, músicas editadas em partituras, impressão de 1.000 
cadernos, fizemos uma divulgação para o show de lançamen-
to, algumas entrevistas foram feitas; no Programa Sem censura 
da TV Cultura, no programa Conexão da Rádio na Cultura FM, 
no Diário on-line e no site G1 Notícias, além de um show de 
lançamento no dia 24 de agosto de 2013 no Teatro Universitá-
rio Cláudio Barradas – TUCB, da Escola de Teatro e Dança da 
Universidade Federal do Pará. Com toda essa repercussão, o 
projeto ganhou uma certa notoriedade que alcançou lugares que 
inicialmente não se previu. A própria Fundação Carlos Chagas 
ficou feliz em saber que o resultado do incentivo que eles ha-
viam dado, havia gerado um produto que estava sendo falado 
em outro estado, no caso o Rio de Janeiro.

Continuando o trabalho de divulgação, em cada municí-
pio fazíamos um lançamento com os próprios alunos tocando 

2 Lei N° 11.769. De 18 de agosto de 2008 – altera a Lei N° 9.394. 
De 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação 
básica. Art. 1º O art. 26 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar acrescido do seguinte § 6°: Art. 26 A música deverá ser 
conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de 
que trata o § 2º deste artigo. (NR). A Lei Nº 13.278/2016 altera a Lei 
9.394/1996 de 02 de maio de 2016 e substitui a Lei Nº 11.769 descrita 
no corpo do texto.
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algumas das peças do caderno, esse trabalho foi feito a partir 
de aulas em que ministrávamos e incentivávamos para que eles 
tocassem as primeiras músicas. A professora Joelma Telles os 
preparava e fazia um trabalho com a disciplina Introdução a Lin-
guagem Musical, o professor Acácio com a introdução à Leitura 
da flauta doce e eu com as disciplinas Instrumento I Violão e 
Prática de conjunto. Esse é um trabalho que vem sendo feito 
com as turmas desde o ano de 2013 e nos tem dado um retorno 
bastante positivo, é sobre ele que falaremos a seguir.

O didático sendo artístico  

 Após o lançamento, alguns convites surgiram, junta-
mente com algumas situações não previstas. O primeiro convite 
aconteceu vindo do município de Ponta de Pedras, na ilha do 
Marajó. O município possui um projeto que agrega crianças, jo-
vens e adultos em torno de um objetivo aparente; tocar na cen-
tenária Banda Sinfônica Antônio Malato, é aparente porque o 
trabalho feito pelos músicos dirigentes, vai além da realização 
de preparar o músico para ser membro da banda; as crianças 
recebem uma formação musical que abrange o contexto de for-
mação do ser humano. 

Quando recebemos o convite, ele veio para um trabalho 
em forma de oficina musical, para aperfeiçoamento artístico, 
então fomos ao município levando aulas de  violão, flauta  
doce, percussão e canto, achando que o resultado seria o de mais 
uma oficina que o município receberia, nos deparamos com algo 

em torno de cem crianças e 
jovens que dividiam-se entre 
nós, os quatro professores. 
Sendo natural do município, 
o professor Acácio Cardoso 
já havia mandado um 
exemplar do caderno 
Ritmos da Amazônia para 
o diretor da banda, que 
para a nossa surpresa, já 
havia feito cópias para todos 
os membros, os ensaios 
aconteceram em três dias e 
o resultado foi apresentado 
à população que se mostrou 

receptiva e feliz com o envolvimento de todos.
De que maneira a Universidade Federal do Pará e o Parfor 

Figura 1 - Oficina Ritmos da 
Amazônia em Ponta de Pedras –

PA. Naipe de flautas doces

Fonte: Do autor.
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estão presentes numa ação desse porte? Nós professores, 
estávamos ali representando o curso de Licenciatura em Música 
da UFPA, mesmo que os professores em sua maioria fossem 
colaboradores eventuais. Estávamos também representando  
o Plano de formação, pois foi a partir dele que o material foi 
publicado; quando a necessidade primária era atender a um 
público de alunos-professores que pudessem ver no caderno, 
uma possibilidade de musicalização e prática de grupo em sala 
de aula com crianças, usando um material inovador, voltado 
exclusivamente para reforçar a cultura musical local, que aos 
poucos parece ser esquecida quando iniciamos um trabalho de 
musicalização, não importa se para crianças, jovens ou adultos; 
é assim que tem acontecido na maioria dos projetos envolvendo 
música em nossa região.

Foi por causa do Plano que fomos convidados para 
outras oficinas, que aconteceram nos municípios de Soure, 
Cametá, Santarém. Numa entrevista feita com uma professora 
no município de Santarém, eu perguntava como ela estava 
usando o caderno nas suas aulas de musicalização, a resposta 
só vem reforçar a justificativa apresentada para a viabilização da 
realização do caderno:

O caderno foi usado com duas turmas de 
musicalização infantil do Instituto CR – 
Centro de Artes da Amazônia. O curso de 
musicalização infantil busca explorar um 
repertório amazônico e o caderno é uma 
importante ferramenta, já que temos pou-
co material focado na música amazônica” 
(MARINHO, 2016 entrevista).

O caderno está sendo usado em muitos municípios do 
nosso estado, inclusive em municípios onde ainda não chega-
mos com o curso de Licenciatura em Música pelo Parfor. A ideia 
inicial era de que cada professor pudesse aos poucos, conforme 
sua habilidade, ir inserindo o repertório do caderno em sala de 
aula nas suas aulas de música. Um pequeno levantamento do 
alcance do material se dá da seguinte forma: cada aluno pro-
fessor recebeu o caderno, se pensarmos que cada um deles já 
o utilizou em suas aulas de música, a turma de Capanema con-
cluiu com 12 alunos; Oriximiná com 26; Marabá com 19; Cas-
tanhal está concluindo com 19; Moju tem 14 alunos indo para 
as duas últimas etapas, Óbidos e Portel somam 65 professores 
alunos que estão iniciando o curso. Cada um reproduzindo esse 
material em suas salas de aulas, chegamos a concluir que hoje, 
o caderno tem um alcance direto mínimo, em torno de 4.200 
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alunos dos nossos alunos, além do alcance com as oficinas de 
músicas e de alguns professores que utilizam o caderno em pro-
jetos musicais, como é o caso da professora Monique Marinho 
em Santarém, citada como professora entrevistada, que não se 
prendeu a nenhuma amarra e o adaptou para a musicalização 
infantil, usando ao invés da flauta doce, o instrumental Orff, mé-
todo musical de ensino que usa instrumentos percussivos para 
a musicalização, neste caso o projeto citado trabalha com xi-
lofones. O caderno está sendo usado em projetos sociais nos 
municípios de Ananindeua e Marituba, na região metropolitana 
de Belém. 

Acreditamos que o mérito maior do caderno Ritmos da 
Amazônia está no cuidado com que o mesmo foi pensado; o 
nosso professor-aluno precisa ter em mãos uma ferramenta 
educacional que lhe proporcione resultados concretos, bem fei-
tos e acessíveis, além de uma sonoridade que o faça refletir a 
partir de um contexto amazônico. O caderno foi feito para dar 
segurança a esse nosso professor-aluno, em todos os momen-
tos. Também tivemos o cuidado de inserir algumas informações 
técnicas necessárias sobre o ensino da flauta doce, de como se 
desenvolve o canto na criança, e de como a prática em grupo é 
fundamental para o desenvolvimento musical. Juntamente com 
as aulas que nós professores ministramos, onde fazemos um 
treinamento de como o material deve ser trabalhado. As oficinas 
ministradas por nós, deu-nos uma resposta de que o projeto foi 
uma ideia que deu certo, e que o mesmo não se encerra em si. 
Não é somente didático, vemos nele possibilidades artísticas e 
de performance, como é o caso de um dos nossos professores 
que trabalhou no programa, que está indo para um festival de 
jazz na Argentina e pediu autorização para usá-lo com a liberda-
de que a linguagem do festival trabalha.

Junto a seu substituto, o caderno aponta que este é o 
Volume 1, com a certeza de que outras possibilidades de pu-
blicação virão, com a esperança de que a Lei  n° 11.768/2008 
que traz de volta a música como conteúdo obrigatório no ensino 
regular seja efetivamente posta em prática e que o Plano de 
Formação tenha continuidade, assim, em breve teremos a con-
tinuação de nossa pesquisa com o mesmo objetivo; o ensino da 
música na educação básica, viva, democrática, voltada para a 
realidade, ajudando para o desenvolvimento da cultura e de uma 
identidade.
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Resumo
Este texto tem como objetivo apresentar uma análise da trajetó-
ria do Seminário de Educação Inclusiva e Acessibilidade – SE-
MEIA, como um espaço de formação docente em educação es-
pecial, mediante as políticas educacionais implementadas numa 
perspectiva de educação inclusiva no Brasil. A Universidade do 
Sul de Santa Catarina tem fomentado o SEMEIA como um es-
paço de diálogo, discussões e de elaboração coletiva de docu-
mentos que corroboraram com as definições de novas políticas 
educacionais no âmbito catarinense. Esse estudo recupera os 
temas centrais que mobilizaram a apresentação de trabalhos 
nos últimos cinco anos, como forma de identificar os conheci-
mentos e práticas curriculares presentes e, também, evidenciar 
junto aos egressos e estudantes, as contribuições desse espaço 
para os seus processos de formação docente em educação es-
pecial. Os dados foram obtidos por meio de análise documental 
e pesquisa de campo, a partir da aplicação de questionário com 
professores egressos e em formação no curso de licenciatura 
em educação especial. Os resultados destacam a necessidade 
de ampliar os espaços de discussões acerca das práticas curri-
culares na educação especial, considerando a restrição que se 
tem no âmbito educacional de modo geral, além de se constatar 

1 Texto apresentado no XII Colóquio sobre Questões Curriculares/VIII 
Colóquio Luso-Brasileiro de Currículo/II Colóquio Luso-Afro-Brasileiro 
de Questões Curriculares, com o tema central Currículo: entre o comum 
e o singular, realizado nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro de 
2016, na Universidade Federal de Pernambuco, na cidade do Recife, 
Pernambuco/Brasil. 
2 Unisul, Mestre em Educação, Professora e Coordenadora do Curso 
de Pedagogia e Educação Especial Parfor, marileia.mendes@unisul.br
3 Unisul, Mestre em Educação, Professora do Curso de Educação 
Especial Parfor, cleia.demetrio@gmail.com
4 Unisul, Mestre em Educação, Professora do Curso de Pedagogia e do 
Curso de Educação Especial Parfor, nadia.sandrini@unisul.br
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grande ausência das esferas de governo nesse contexto. Assim, 
o SEMEIA tem se constituído como um espaço consolidado e 
reconhecido para a área da educação especial, com a necessi-
dade de se avançar neste debate, articulado aos demais setores 
educacionais. Com isso, os indicativos desse estudo apontam 
conhecimentos e temas ligados aos ‘marcos políticos da edu-
cação inclusiva às práticas pedagógicas’, que são, sem dúvida, 
uma grande possibilidade de desencadear novos debates no 
SEMEIA.
Palavras-chave: Educação inclusiva. Acessibilidade. Formação 
docente.  Educação especial.

Seminário de educação inclusiva e acessibilidade - SEMEIA: 
espaço de debate e formação docente

Este texto tem como objetivo apresentar uma análise do 
Seminário de Educação Inclusiva e Acessibilidade (SEMEIA) 
como espaço de formação docente em educação especial tendo 
em conta as políticas educacionais implementadas numa pers-
pectiva de educação inclusiva no Brasil.

A Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) por 
meio, do curso de licenciatura em educação especial criado e 
ofertado pela UNISUL, em atenção ao Plano Nacional de For-
mação de Professores da Educação Básica (Parfor) tem fomen-
tado o SEMEIA, como um espaço de diálogo, discussões e até, 
desencadeado documentos que tiveram impacto nas definições 
de novas políticas educacionais no âmbito catarinense. Além de 
congregar professores de diferentes redes de ensino, tem se 
constituído também, como um espaço de conhecimento e for-
mação docente de egressos do curso de educação especial, 
bem como de acadêmicos que se encontram em formação.

O desenvolvimento desse estudo recuperou temas cen-
trais que mobilizaram a apresentação de trabalhos nos últimos 
cinco anos, com a finalidade de perceber as questões curricula-
res presentes, como também buscou perceber junto aos egres-
sos do curso e acadêmicos em formação, as contribuições desse 
espaço para a formação de licenciados em educação especial. 
Os dados foram obtidos por meio de análise documental e pes-
quisa de campo, a partir da aplicação de um questionário com 
questões abertas e fechadas. A amostra, foram dez estudantes 
em formação no curso de licenciatura em Educação Especial e 
cinco professoras da rede de ensino que participaram de todos 
os eventos realizados.
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Os resultados destacam a necessidade de ampliar cada 
vez mais espaços de discussões acerca das práticas curricula-
res na educação especial, considerando a restrição que se tem 
dessa discussão no âmbito educacional de modo geral, além 
de se constatar grande ausência das esferas de governo nesse 
contexto.  Assim, o SEMEIA tem se constituído como um espaço 
consolidado e reconhecido para a área da educação especial e 
com a sinalização de se avançar neste debate articulado com 
outros setores educacionais. Com isso, os indicativos desse es-
tudo apontam conhecimentos e temas ligados aos ‘marcos polí-
ticos da educação inclusiva às práticas pedagógicas’, que são, 
sem dúvida, uma grande possibilidade de desencadear novos 
debates no SEMEIA.

Formação acadêmica no Curso de Licenciatura em Educa-
ção Especial ofertado pelo Parfor/UNISUL

A oferta do curso de licenciatura em educação especial 
pelo Parfor faz parte da Política Nacional de Formação de Pro-
fissionais do Magistério da Educação Básica, orientada pela 
atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), para fomentar programas de formação 
inicial e continuada, na educação brasileira (BRASIL, 2009).

O Parfor, na modalidade presencial, é entendido como 
um programa de formação acadêmica em caráter emergencial e 
implantado em regime de colaboração entre a CAPES, os esta-
dos, os municípios, o Distrito Federal e as Instituições de Ensino 
Superior - IES. Decorrente da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, o Decreto nº 6.755 (BRASIL,1996, 2009) tem o 
objetivo de organizar e fomentar a oferta de educação superior, 
gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede 
pública da educação básica, conforme descreve:

Art. 11. A CAPES fomentará, ainda:
I projetos pedagógicos que visem a pro-
mover novos desenhos curriculares ou 
percursos formativos destinados aos pro-
fissionais do magistério;
II bprojetos pedagógicos que visem a pro-
mover desenhos curriculares próprios à 
formação de profissionais do magistério 
para atendimento da educação do campo, 
dos povos indígenas e de comunidades re-
manescentes de quilombos;
III oferta emergencial de cursos de licen-
ciaturas e de cursos ou programas espe-
ciais dirigidos aos docentes em exercício 
há pelo menos três anos na rede pública 
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de educação básica, que sejam: a) gradu-
ados não licenciados;
b) licenciados em área diversa da 
atuação docente; e
c) de nível médio, na modalidade 
Normal;
IV projetos de revisão da estrutura acadê-
mica e curricular dos cursos de licenciatu-
ra;
V pesquisas destinadas ao mapeamento, 
aprofundamento e consolidação dos estu-
dos sobre perfil, demanda e processos de 
formação de profissionais do magistério;
VI programas de apoio a projetos educa-
cionais e de pesquisa propostos por ins-
tituições e por profissionais do magistério 
das escolas públicas que contribuam para 
sua formação continuada e para a melho-
ria da escola;
VII programas que promovam a articula-
ção das ações de formação continuada 
com espaços de educação não-formal e 
com outras iniciativas educacionais e cul-
turais (BRASIL, 2009).

Para Pereira (2014), a CAPES tem corroborado com as 
orientações das políticas educacionais em diferentes cursos de 
formação acadêmica. No caso de licenciatura em educação es-
pecial, a formação tem sido direcionada numa perspectiva de 
educação inclusiva, a fim de subsidiar também, a formação de 
profissionais na atuação dos serviços no campo da educação 
especial. O caráter emergencial no curso de licenciatura em 
educação especial decorre, principalmente, pela necessidade 
de atender a demanda de escolares com necessidades educa-
cionais especiais5 matriculados na educação básica. 

O curso de licenciatura em educação especial, com oferta 
na UNISUL, tem se guiado pela política educacional brasileira e 
traz consigo orientações de uma educação inclusiva de forma 
mais geral, embora preveja a atuação desse profissional, tanto 
de forma direta com o público alvo das políticas de inclusão es-
colar, quanto em âmbitos mais diversos, em espaços educativos 
não formais (PEREIRA, 2014).

Pletsch e Fontes (2006) chamam atenção para o fato de 
que as licenciaturas, embora apresentem um perfil profissional 
no campo da educação especial e disciplinas específicas volta-

5 De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) os alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 
superdotação são considerados aqueles que apresentam necessidades 
educacionais especiais.
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das ao público alvo da educação especial, ainda assim, não se 
mostram suficientemente estruturadas para contribuir na forma-
ção de futuros professores que irão lidar com a heterogeneidade 
presente nos contextos escolares direcionadas pelas políticas 
de educação inclusiva.

Contudo, consideramos relevante o fomento na formação 
de licenciados em educação especial, por meio do Parfor, a pos-
sibilidade de atuar profissionalmente, em contextos educacio-
nais diversos, principalmente, no âmbito da educação pública do 
ensino comum, lócus considerado como espaço de inclusão de 
alunos com necessidades educacionais especiais, público alvo 
das políticas de educação inclusiva no Brasil. “A escola pública 
e a escolaridade obrigatória são sem dúvidas uma das melhores 
conquistam conseguidas nos últimos tempos” (LOPES, 2013, p. 
38), tanto no Brasil, quanto em outros países, que têm instituído 
políticas de educação inclusiva em escolas públicas da educa-
ção básica.

A presença desses sujeitos nas escolas de educação bá-
sica tem mobilizado profissionais da educação buscar mais co-
nhecimentos teóricos e práticos, tanto em formação inicial como 
em formação continuada, tão necessárias para que as práticas 
curriculares nas escolas contemplem a escolarização de todos 
os alunos. Na direção de oportunizar aos acadêmicos do curso 
de licenciatura em educação especial em andamento, bem como 
egressos e demais profissionais da educação básica, a UNISUL 
tem se organizado, em termos de mobilizar conhecimentos teóri-
cos metodológicos e práticas curriculares, um espaço de diálogo 
e trocas de conhecimentos, denominado SEMEIA. Este espaço 
de discussão surgiu a partir de algumas inquietações por parte 
dos próprios acadêmicos que estavam iniciando o curso ‘licen-
ciatura em educação especial’, pelo Parfor, pela restrição que 
havia com as escolas das redes públicas e privadas em relação 
a um de diálogo mais consistente sobre fundamentação, políti-
cas e práticas pedagógicas na perspectiva da educação inclusi-
va. Além disso, a partir de indicativos apresentados pelos (as) 
estudantes dos cursos de Educação Especial e Pedagogia, por 
meio de avaliação processual, de projetos integradores e Traba-
lhos de Conclusão de Curso (TCCs), embora diagnosticados os 
avanços, identificou-se necessidades e dificuldades teórico prá-
ticas em relação à inclusão. Nesse contexto surge o SEMEIA.
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O SEMEIA como espaço de conhecimento e formação con-
tinuada de professores

Se, na verdade, não estou no mundo 
para simplesmente a ele me adaptar, 
mas para transformá-lo; se não é pos-
sível mudá-lo sem um certo sonho ou 
projeto de mundo, devo usar toda pos-
sibilidade que tenha para não apenas 
falar de minha utopia, mas participar 
de práticas com ela coerentes (FREI-
RE, 2000).

O SEMEIA tem sido considerado pelos acadêmicos do 
curso de educação especial um ‘espaço privilegiado’ para o diá-
logo sobre a própria formação e o debate sobre as práticas cur-
riculares diante da diversidade de estudantes presente nos con-
textos da educação básica, especialmente, em relação àqueles 
que apresentam necessidades educacionais especial, público 
alvo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Lopes (2013) sublinha a presença sistemática de estu-
dantes com necessidades educativas especiais nas salas de 
aula do ensino comum, consequentemente, aponta a necessida-
de dos profissionais que atuam com esses alunos, de obterem 
mais formação para lidar com essa situação.

Diante dos dados e das necessidades em relação a área 
de educação especial, estudantes, professores e coordenação 
do curso de educação especial da Unisul/Parfor, turma de Tuba-
rão (SC), idealizaram no ano de 2011 a construção de um es-
paço que oportunizasse a socialização e a reflexão de práticas 
inclusivas. Por entender que a inclusão é fruto de uma longa his-
tória de luta pelos direitos humanos, que exige o enfrentamento 
com formas de existência antes não reconhecidas, que propõe 
ou supõe flexibilização e adaptação dos processos pedagógicos 
e a valorização da diversidade e, ainda, por acreditarmos que 
nesse enfrentamento precisamos trazer para a discussão to-
dos os sujeitos envolvidos e ouvir suas experiências cotidianas, 
queríamos dar voz aos pais, estudantes, professores e pesqui-
sadores que vivenciam o processo de inclusão nas escolas de 
educação básica.

Nosso entendimento é de que suas trajetórias contribui-
riam para a valorização daqueles que historicamente foram ex-
cluídos enquanto sujeitos de culturas e de saberes. Além disso, 
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acreditávamos que suas vozes permitiriam a ampliação de nos-
sos olhares acadêmico/pedagógico/legais na percepção e valo-
rização das diferenças, contribuindo para a construção de novas 
redes de comunicação e práticas colaborativas.

Para isso precisávamos do sonho e da utopia, em que a 
fala de Paulo Freire acima epigrafada, se tornou lema de nos-
so evento. Naquele momento havia apenas uma certeza e, foi 
ela, que deu origem ao tema do primeiro seminário realizado 
nos dias 27 e 28 de outubro de 2011 – “Inclusão escolar: uma 
realidade em construção”. Estávamos plantando uma semente 
e, como qualquer semente que encontra a terra, precisaria de 
cuidados, essa era nossa intenção maior, realmente semear e 
não por acaso intitulamos o evento como SEMEIA – Seminário 
de Educação Inclusiva e Acessibilidade.

Neste ano de 2011, nas 20 horas de formação foram in-
cluídos debates, palestras, oficinas, relatos de experiências e 
práticas de vida pessoal e profissional, com temáticas como Li-
teratura Infanto-Juvenil na perspectiva inclusiva: possibilidades 
de intervenção prática; Aspectos psicopedagógicos da bidocên-
cia: experiência de assessoramento.

A avaliação de estudantes e egressos nos fez manter o 
SEMEIA no calendário anual da UNISUL, do curso de pedago-
gia e o que consideramos um grande fortalecimento da semen-
te lançada e a necessidade dos estudos na temática, foi o fato 
que desde o segundo evento (2012), contamos com a parceria 
da 20ª Gerência Regional de Educação, órgão descentralizado 
da educação pública estadual catarinense. Neste ano de 2016 
seguiremos para o sexto ano consecutivo de realização deste 
evento. O quadro 1 sintetiza a caminhada dos cinco seminários 
realizados de 2011 a 2015.
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Quadro 1 – Conhecimentos e temáticas presentes no SEMEIA 
organizados por ano – 2011 a 2015

ANO TEMA CONHECIMENTOS 
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Literatura Infanto-Juvenil na perspectiva inclusiva: 
possibilidades de intervenção prática. 

Aspectos psicopedagógicos da bidocência: 
experiência de assessoramento. 
Deficiência visual no contexto escolar
Currículo e adaptação escolar aos estudantes 
com necessidades especiais.
Salas de aula Multisseariada: experiência da rede 
Municipal de Florianópolis. 

20
12

Pl
an

ta
nd

o 
di

ál
og

os
; G

er
m

in
an

do
 id

ei
as

; C
ol

he
nd

o 
m

ud
an

ça
s.

.. 

Educação Inclusiva e Acessibilidade.

TGD – Transtorno Global do Desenvolvimento 
“Investigação de alternativas metodológicas para 
a implantação de SAEDE para educandos com 
TDAH”.

Deficiência Visual “Manual de adaptação de livros 
didáticos para transcrição do SISTEMA BRAILLE”.

Deficiência Visual “Guia prático para adaptação 
em relevo”.
Deficiência Auditiva “Implementação e 
acompanhamento do desenvolvimento da 
Educação Bilíngue em SC”.
Altas Habilidades/Superdotação “Identificação e 
intervenção”.
Educação de Surdos.
Práticas inclusivas na educação básica.
Políticas públicas na educação especial: 
“programa viver sem limite”.
Tecnologias Assistivas e Acessibilidade no 
Contexto Escolar.
Verificação dos espaços esportivos das escolas 
municipais da cidade de Tubarão/SC.
Política educacional de inclusão e a atuação 
do Segundo Professor em Classe: Leis, 
Planejamento, Diagnóstico. 
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Altas habilidades e superdotação
Arte e educação especial
Avaliação, diagnóstico e prevenção de 
deficiências
Deficiências: visual, auditiva, intelectual
Esporte e educação especial
Formação de profissionais para educação 
especial 
Políticas públicas na educação especial 
Práticas inclusivas na educação básica
Práticas inclusivas no ensino superior
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade

20
14
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Diversidade na Educação Básica 
Deficiência intelectual: flexibilizando o currículo 
para a inclusão escolar. 
Avaliação de Estudantes com TDAH/
Hiperatividade 
O novo olhar sobre aprendizagem: foco especial 
para leitura, escrita e cálculo 
Elaboração de Materiais para trabalhar a 
alfabetização de estudantes numa proposta 
bilíngue
Experiência da UNISUL: Programa de Promoção 
da Acessibilidade 
Currículos Escolares para uma Educação 
Inclusiva 
Cultura Inclusiva

20
15

D
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Testemunho de uma trajetória - Altas Habilidades

Relatos de experiências - Com a palavra as famílias

Autismo: prevenção e possibilidades de 
aprendizagem
Mostra de trabalhos: Desafios e Conquistas das 
Escolas
Mesas de trabalho - Inclusão Social: conquistas 
e desafios (em relação a matricula, permanência, 
aprendizagem e formação de Professores) Mesa 
1) Integradores de Educação Especial; Mesa 2) 
Secretários Municipais de Educação; Mesa 3) 
APAES.

Fonte: Arquivo do Curso de Educação Especial da Unisul-SC, 2016.
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No ano de 2013, uma nova turma de licenciatura em edu-
cação especial da UNISUL iniciou o curso na cidade de Araran-
guá – SC, também em convênio com o Parfor. A partir desse 
ano, as acadêmicas dessa nova turma integram-se ao SEMEIA 
e participam como organizadoras, bem como apresentam pes-
quisas e aprofundam estudos da área da educação especial.

Em 2015, buscou-se evidenciar as possibilidades de no-
vos conhecimentos articulados às práticas curriculares da edu-
cação básica, que contribuíssem na formação dos participantes 
do SEMEIA, com o intuito de perceber melhor as necessidades 
e também avaliar os eventos já realizados. Assim, realizamos 
uma pesquisa e, coletamos dados, por meio de um questionário, 
com uma amostra de 10 estudantes do curso de educação espe-
cial e cinco professoras da rede de ensino que participaram dos 
eventos, que apontaram a necessidade de avançar em discus-
sões voltadas às práticas curriculares, onde as políticas educa-
cionais tem se materializado nos contextos locais, propriamente, 
na educação básica, ao se tratar da inclusão escolar de alunos 
com necessidades educacionais especiais.

Percepção dos docentes sobre os conhecimentos e temáti-
cas presentes no SEMEIA

Desde sua criação no ano de 2011, o SEMEIA tem sido 
um dos raros espaços na região sul de Santa Catarina, em que 
acadêmicos em curso e egressos de diferentes licenciaturas, 
assim como professores da educação básica em atuação, tem 
participado de debates acerca da inclusão de alunos com neces-
sidades educacionais especiais nas escolas públicas.

Com a finalidade de perceber as características de for-
mação profissional dos participantes do SEMEIA e possibilida-
des de ampliar os conhecimentos dos mesmos neste espaço 
de formação, realizamos uma pesquisa, que contou com a par-
ticipação de estudantes e professores egressos em atuação na 
educação básica. A escolha pela amostra das 10 estudantes e 
cinco professoras egressas atuantes nas redes de ensino foi 
pelo fato de terem participado de todos os eventos e acompa-
nhado a trajetória do SEMEIA, desde sua primeira versão, bem 
como, por colaborarem na organização do evento. Entendemos 
que o envolvimento e o olhar desse público estão imbricados de 
significados porque tiveram participação efetiva das cinco eta-
pas em que os seminários foram realizados.

No questionário organizado, as três primeiras questões 
foram direcionadas para identificar a formação e atuação dos 
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profissionais, consequentemente, nos permitiu ter um diagnós-
tico mais geral desse público, conforme expresso no Gráfico 1.

Gráfico 1 - Nível de formação dos profissionais 

Fonte: Autores.

Os dados presentes no Gráfico 1 evidenciam que o público 
participativo do SEMEIA tem buscado uma formação continuada, 
considerando que todos já possuem formação inicial e que destes, 
mais de 50% possuem formação em nível de pós-graduação Lato 
Sensu, curso de especialização e, cerca de 30% possuem curso 
de pós-graduação em nível Stricto Sensu, curso de mestrado. 

Esse é o reflexo, da parceria com as escolas da rede. 
Ressalta-se que os estudantes de licenciatura em educação 
especial já possuem uma formação acadêmica, em nível de 
graduação, e buscam, nessa segunda formação em educação 
especial, outra possibilidade de formação e atuação profissional. 

Quanto a atuação desse público, verificamos diferentes 
áreas de atuação, como demonstra o Gráfico 2.

 
Gráfico 2 - Área de atuação dos profissionais 

Fonte: Autores.
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Em relação a participação dos profissionais no SEMEIA, 
verificou-se que, em sua maioria são identificados como ‘segundo 
professor’ em sala de aula e, de igual forma, identificados como 
coordenadores pedagógicos. O segundo professor, no estado 
de Santa Catarina, foi uma designação dada aos professores 
que atuam na área da educação especial, em classe comum. 
Estes profissionais têm como função apoiar o professor regente 
e correger a classe que tenha estudantes com necessidades 
educativas especiais (SANTA CATARINA, 2006).

Outra situação que nos chamou atenção em relação a 
atuação dos profissionais participantes do SEMEIA foi perceber 
que este público tem sido mais específico e recorrente nos 
eventos do SEMEIA já realizado. Com isso, verificamos uma 
ausência de profissionais que atuam diretamente com a regência 
em sala de aula, questão que, possivelmente, deve estar 
atrelada a liberação de suas atividades docentes dos contextos 
educacionais para realizarem formação.

Ao abordar a atuação desse público, buscamos também 
identificar o tempo em que atuam na educação básica, de 
maneira geral, como destacado no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Tempo de atuação na área da educação básica 

Fonte: Autores.

Observa-se que há maior concentração de atuação na 
educação dos profissionais há mais de duas décadas. Entretanto, 
66,66% das participantes apresentam um tempo com mais de 
uma década de atuação na educação básica. Nesse sentido, 
observa-se que maior parte desse público conta com muitas 
experiências que marcam sua caminhada na educação escolar, 
e, consequentemente, na sua própria formação enquanto 
profissionais que atuam diretamente, na formação de estudantes 
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da educação básica. Também, ressalta-se que a formação 
continuada, tem sido uma necessidade pelas constantes 
intervenções e mudanças que tem ocorrido na educação geral 
no Brasil, no que se refere as políticas educativas curriculares 
e aquelas voltadas para uma educação pautada numa 
perspectiva de educação inclusiva, mobilizada principalmente, 
pela instituição da Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

O campo da educação especial tem se caracterizado 
como um espaço de conhecimento específico e, que se articula 
aos processos educacionais de sujeitos considerados público 
alvo da educação especial pela Política Nacional de Educação 
Especial na perspectiva de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 
quais sejam, estudantes com deficiência, transtorno global de 
desenvolvimento e, altas habilidades/superdotação.

O SEMEIA, ao longo de suas cinco edições, tem 
direcionado algumas temáticas e conhecimentos que 
contribuísse, de alguma forma, para o desenvolvimento das 
práticas curriculares dos profissionais que atuam nos diferentes 
contextos educacionais. Desse modo, buscamos verificar junto 
ao público desse estudo, quais conhecimentos tem contribuído 
em suas próprias práticas, conforme destaca o Gráfico 4.

Gráfico 4 - Contribuição dos conhecimentos e temas para a prática 
profissional  

Fonte: Autores.

O Gráfico 4 mostra que maior parte do público tem se ap-
ropriado de conhecimentos direcionados pelas ‘políticas educa-
cionais no campo da educação especial e práticas pedagógicas 
nos atendimentos a educação especial’. Considera-se relevante 
também as áreas específicas das deficiências, além dos trans-
tornos de comportamento, como o TDAH, que tem sido muito 
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recorrente nos contextos educacionais, da educação básica. 
Por ser um campo específico de conhecimentos, a educação 
especial, enquanto área de conhecimento e também de atu-
ação, verifica-se que os profissionais participantes do SEMEIA, 
tem mostrado necessidade de aprofundar conhecimentos tanto 
de políticas que refletem diretamente nas práticas curriculares, 
quanto de conhecimentos acerca do desenvolvimento de es-
tudantes que apresentam necessidades educativas especiais, 
conforme indicado pela Política Nacional de Educação Especial 
na perspectiva de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008).

Além das contribuições dos conhecimentos para as práti-
cas curriculares dos profissionais, em uma questão aberta, bus-
camos verificar sobre possíveis contribuições do SEMEIA para 
atuação profissional. Mediante algumas falas que seguem, per-
cebemos que este espaço tem sido uma das poucas oportuni-
dades de formação profissional.

[...] Este evento abriu caminhos não so-
mente para a atuação em sala de aula, 
mas como aperfeiçoamento pessoal e in-
telectual [...] trabalhos apresentados no 
SEMEIA são de importância primordial 
para qualquer profissional que queira sa-
ber mais... a oportunidade de apresentar 
alguns trabalhos, só veio a acrescentar na 
nossa vida acadêmica.

Tem contribuído para discutir conhecimen-
tos da área da educação especial e os pro-
cessos de inclusão escolar nos diferentes 
níveis de ensino, principalmente na educa-
ção básica, a partir das políticas educacio-
nais na perspectiva de educação inclusiva.

[...] proporciona formação, reflexão e troca 
de experiência fundamental para o exercí-
cio da docência. É um momento de tratar-
mos assuntos específicos do AEE.

Com essas falas reconhecemos a importância do SEMEIA 
como um espaço de diálogo, de conhecimentos, de troca e de 
aprendizagens, que reflete consequentemente, no crescimento 
pessoal, assim como na atuação profissional nas práticas curri-
culares nos diferentes contextos educacionais.

Em boa parte das versões do evento realizado os conhe-
cimentos e temas foram guiados pelos indicadores dos estudan-
tes, que se encontravam em curso na licenciatura em educa-
ção especial. Desse modo, questionamos o público sobre quais 
conhecimentos careciam de estar mais presentes na formação 
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acadêmica do licenciado em educação especial. Dentre os quin-
ze professores, apenas dez responderam e, destes, apenas um 
entende que nenhum outro conhecimento devesse estar mais 
presente no momento. Contudo, verificamos que os demais en-
tendem ser fundamental recorrer a conhecimentos que já foram 
objeto de debate, em especial aos que estão diretamente liga-
dos à prática curricular docente.

 Mediante as respostas do público participante, obtivemos 
as seguintes indicações que ainda consideram relevantes man-
ter no debate do SEMEIA, ilustrado no Gráfico 5:

Gráfico 5 - Conhecimentos indicados para o SEMEIA

Fonte: Autores.

As indicações dos conhecimentos pelos participantes do 
SEMEIA mostram o quanto é necessário estudos e reflexões 
acerca das práticas pedagógicas alicerçadas numa proposta 
mais inclusiva e, que possibilitem a aprendizagem dos estu-
dantes com necessidades educativas especiais, principalmente 
aquelas que estão ligadas diretamente as práticas curriculares 
na educação básica.

Corroboramos com Lopes (2013, p. 41), ao dizer que as 
questões ligadas ao processo de inclusão escolar trazem implica-
ções à organização das escolas, principalmente, “[...] ao nível do 
próprio desenvolvimento curricular e à formação profissional do-
cente e seus saberes para lidar com turmas cada vez mais hete-
rogêneas, com ritmos, estilos e capacidades bem diferenciadas”.

Este estudo foi relevante para verificarmos em que me-
dida, o SEMEIA, caracterizado como um espaço de formação 
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e socialização de conhecimentos no campo da educação es-
pecial, tem contribuído para a formação dos profissionais que 
atuam na educação básica e de estudantes que se encontram 
em curso, na licenciatura em educação especial pelo Parfor. Os 
resultados apontam a necessidade de ampliar cada vez mais 
espaços de discussões acerca das práticas curriculares na edu-
cação especial, considerando que essa área tem seu espaço 
bastante limitado ao debate e socialização de conhecimentos 
na região.

Por fim, corroboramos com Young (2010, p. 178) ao dizer 
que “a aquisição do conhecimento é o propósito-chave que dis-
tingue a educação [...] de todas as outras atividades”. Com isso, 
este estudo contribuiu significativamente para pensarmos na 
permanência do SEMEIA no calendário institucional, que aco-
lhe, além de acadêmicos de várias licenciaturas, como também, 
os professores das redes de ensino da região de Tubarão/SC.

Considerações para esse tempo

Esse estudo procurou resgatar a trajetória histórica do 
SEMEIA e seus reflexos na formação de profissionais da área 
da educação especial, considerando que esse tem sido o único 
evento na área de educação especial em nossa região e, tam-
bém pelo fato de ter uma característica bastante específica que 
é a articulação da Universidade, por meio de seus pesquisado-
res, gestores, professores e com a Rede Estadual de Ensino, 
por meio, da Gerência e Integradora de Educação Especial e os 
educadores que atuam no atendimento educacional especializa-
do (AEE) e segundos professores em sala de aula.

Para que haja consolidação efetiva em relação aos conhe-
cimentos e temas recorrentes na área da educação especial e os 
direcionamentos para uma educação inclusiva, carece de ouvir 
com mais atenção os sujeitos que dele fazem parte. Assim, temos 
a possibilidade de compreender melhor as reais necessidades de 
formação e avançar, no sentido de contribuir, tanto na formação 
inicial, quanto na formação continuada de professores e demais 
profissionais, para que possam, junto as universidades, refletir 
sobre o seu próprio fazer pedagógico e suas consequências na 
formação dos estudantes público alvo da educação especial.

Os dados apontam que há um espaço consolidado, reco-
nhecido como importante para a área, e também nos dão pistas 
de que é necessário avançar nas discussões sobre as práticas 
pedagógicas e discussões com todos os setores educacionais. 
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Com isso, já se tem indicativos de conhecimentos e temas signi-
ficativos que correspondam às necessidades formativas tanto de 
estudantes da área da educação especial, quanto de egressos 
das mais variadas formações e atuações na educação básica, 
principalmente, por ser este o contexto educacional em que as 
políticas de inclusão têm direcionado a formação dos estudantes 
com necessidades educativas especiais. Daí, abordar conheci-
mentos e temas ligados aos ‘marcos políticos da educação in-
clusiva às práticas pedagógicas’ são, sem dúvida, uma grande 
possibilidade de desencadear novos debates no SEMEIA.
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Resumo
O presente trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Célia 
Rodrigues Duque, através do estágio supervisionado, tendo por 
base a teoria e prática pedagógica e suas reflexões em sala de 
aula com os alunos do CEJA 2º ano do Ensino Médio Matutino. 
Será apropriado abordar o conceito de gênero, compreendido 
enquanto relações sociais entre homens e mulheres, e também 
verificar como tais relações são organizadas em diferentes so-
ciedades, épocas e culturas. O objetivo do presente trabalho é 
refletir sobre como são trabalhados os conteúdos dos 2º anos 
do Ensino Médio CEJA das escolas Estaduais acerca do femi-
nismo étnico-racial em espaços de quilombo, em Mato Grosso. 
Os dados apontam que os livros paradidático não trazem os 
contéudos acerca da temática, ficando uma lacuna aberta de 
conhecimentos vagos para os docentes e discentes.
Palavras-chave: Escravidão. Gênero. Quilombos. CEJA. Mato 
Grosso.

Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido em sala de aula com 
os alunos do 2º ano do Ensino Médio CEJA, da rede Estadual de 
Ensino da Cidade de Cuiabá-MT, durante a disciplina de está-
gio I acadêmico, da 2º Licenciatura em História Parfor 2015/01, 
sobre o tema gerador das aulas “Gênero Feminismo, étnicora-
cial no quilombo em Mato Grosso”, especificamente na região 

1 Universidade Federal Mato Grosso – UFMT, 2º Licenciatura História 
Parfor, 1º Licenciatura em Pedagogia e Supervisão Escolar, Pós-
Graduada em Educação Especial/Inclusão, Alfabetização e Letramento/ 
Educação Infantil. prof.jhucy@gmail.com  
2 Universidade Federal Mato Grosso – UFMT, 2º Licenciatura História 
Parfor, 1º Licenciatura em Pedagogia, Pós-Graduada em Educação 
Especial/Inclusão. salaedesp@hotmail.com 
3 Universidade Federal Mato Grosso – UFMT,  possui 2º Licenciatura 
em Geografia pelo Parfor, mestre em Educação. eltoncastr@gmail.com 
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guaporeana de nosso Estado.
As práticas pedagógicas, como o plano de aula e suas 

metodologias de ensino e aprendizagem, foram pensadas e de-
senvolvidas de forma mais detalhada visando comparar e ana-
lisar os fatos históricos de acordos com as referências biblio-
gráficas presentes no livro didático adotado pela escola, mas 
também com os livros paradidáticos e com outros autores e pes-
quisadores que abordam esse assunto, em teses de Doutorados 
e dissertações de Mestrado do Instituto de Geografia, História e 
Documentação – IGDH da UFMT.

Através da análise e reflexões textuais desenvolvidas em 
sala, os alunos puderam perceber que o livro didático adotado 
pela escola não contemplava o tema da aula, ficando, assim, um 
espaço em aberto. A figura feminina negra e escrava, quilom-
bola em Mato Grosso sequer fora mencionada nos conteúdos 
e na bibliografia. Porém, os alunos começaram a se questionar: 
Como aconteceu a escravidão em nosso Estado? Como as mu-
lheres negras eram vistas e quais eram suas funções nos traba-
lhos cotidianos? Em que período e espaço surgiram os quilom-
bos? Quem os governava e se existiu alguma mulher que liderou 
algum deles? E quem foi Teresa de Benguela? Essa figura fe-
minina será a nossa base de estudo em uma época histórica na 
qual que a presença masculina era marcada pela hegemonia do 
poder masculino.

Porém, Marques (2011), em seu trabalho “História de 
Mato Grosso e livro didático”, oferece reflexões acerca de como 
podemos visualizar os contextos históricos da figura feminina 
dentro do conteúdo dos livros didáticos, e de que forma pode-
mos transmitir essas informações aos nossos alunos: 

A história produzida nos livros didáticos 
também em concórdia das pesquisas aca-
dêmicas e produções de vozes autorizadas 
a fala pela história [...]. Acaba por reforçar 
esse binarismo e consequentemente a 
invisibilidades mulheres. Falar de gênero 
não é pois enaltecer as mulheres e pen-
sa- las nas relações sociais, junto com os 
homens e também entender por que elas 
foram silenciadas ou não tiveram vozes 
nessas produção mesmo quando escrita 
por mulheres (MARQUES, 2011, p.1).

Refletindo na escrita do autor citado, buscamos repen-
sar em nossas práticas de ensino e metodologia aplicada em 
sala, tendo por base a obra “Questões de teoria e metodologia 
de história”, na qual os autores introduzem a maneira como os 
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professores poderão utilizar essa ferramenta de estudo, sem se 
perder ou ficar preso em uma só teoria, que, muitas das vezes, 
desmotiva os alunos a pensar, pesquisar e analisar os fatos his-
tóricos do presente:

O livro didático deve ser entendido como 
um dos instrumentos utilizados para apli-
cação da metodologia escolhida pela o 
professor; O livro didático em si não pro-
picia o processo de conhecimento. O 
processo de ensino e aprendizagem não 
depende do livro didático, mas da metodo-
logia escolhida e das finalidades (GUAZ-
ZELLI, 2000, p. 254).

O trabalho será divido nesses subtemas:
• A escravidão em Mato Grosso;
• O surgimento dos quilombos em Mato Grosso;
• O quilombo do Piolho ou Quariterê;
• O papel da mulher nesse quilombo; Teresa de Benguela 

e seus significados; Plano de aula;
• Algumas considerações; e 
• Referências bibliográficas.

A escravidão em Mato Grosso

A presença do escravo negro africano em território mato-
grossense teve surgimento no início do povoamento das mar-
gens do rio Cuiabá, nas primeiras décadas do século XVIII. 
Nesse contexto histórico, as atividades predominantes eram a 
extração do ouro de aluvião e, conforme tal atividade ia cres-
cendo, houve a necessidade de mais mão de obra. Para o pes-
quisador e autor Silva (1995, p. 229), em sua obra “Mistura de 
cores Politicas de Povoamento e População na Capitania de 
Mato Grosso”: “Em Março de 1723, Rodrigo César comunicou 
ao Vice- Rei que nas Minas de Cuiabá, havia falta de escravos 
negros para os serviços de mineração, e que os que voltaram a 
São Paulo vinham em busca de negros.”

Pesquisando e analisando os fatos históricos sobre a es-
cravidão em Mato Grosso, Volpato (1990, p. 171), em sua tese 
de doutorado, trás outros fatores históricos que demostraram 
como os escravos chegaram ao Estado: “Crise da mineração 
já se fazia crônica, houve um rearranjo das forças produtivas, 
como a significativa transferência de recursos humanos”.

Segundo a mesma autora, os escravos que desempenha-
ram as atividades em Mato Grosso, eram, na maioria das vezes, 
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trabalhadores domésticos, ou seja, os que arrumavam a casa, 
passavam e engomavam as roupas, cozinhavam, faziam doces, 
cuidavam de crianças e dos quintais: “A ausência de um sistema 
público de limpeza urbana deixava a cargo dos escravos domés-
ticos a execução destes serviços, embora a coleta de lixo e lim-
peza das ruas durante todo o período.” (VOLPATO, 1990, p. 177)

 
Surgimento do quilombo em Mato Grosso

A convivência entre os senhores e escravos negros era 
basicamente feita sob a dominação pessoal dos proprietários, 
ou seja, através da coação e da força física. Esse tipo de do-
minação só serviu para garantir que os escravos se mantives-
sem enquanto tal. O sistema de dominação pessoal sob coação 
se tornou um alicerce garantido pela violência física e mental 
sofrida pelos negros africanos, durante o período em questão. 
Silva (1990, p. 227) cita nessa sua obra um anúncio veiculado 
na cidade sobre as formas de punições sofridas pelos escravos 
considerados “rebeldes”:

Em 1º de Janeiro de 1727, procurou disci-
plinar a fuga de escravos de um ligar para 
outro e o acobertamento dessas fugas por 
moradores e ou que passem a viver aqui-
lombados. As penas aos que assim pro-
cediam e ou denunciassem os quilombos 
incorriam em graves faltas e aos escravos 
fujões 400 açoites.

A angústia dos escravos para se tornarem livres e possui-
dores de direitos, com o de ir e vir, ganhou repercussão local pe-
los comentários que circulavam na cidade sobre a formação de 
quilombos. Na dissertação de mestrado de Aleixo (1980), “Mato 
Grosso: Trabalho escravo e Trabalho livre entre 1850-1888”, a 
pesquisadora cita as formas de pressão exercidas brutal e vio-
lentamente contra os negros, o que contribuiu para que, mais 
tarde, eles formassem grupos de comunidades isoladas e es-
condidas, muitas das vezes, em matas fechadas ou em espaços 
de fronteira, aonde pudessem se refugiar, buscando, assim, pro-
teção para suas vidas e de suas famílias.

Quilombo do piolho ou Quariterê
 

A autora e pesquisadora Siqueira (1990, p. 132), em sua 
obra “O Processo Histórico de Mato Grosso”, descreve que “ser 
escravo não significa aceitar estar nessa condição, pois o corpo, 
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os ossos, a pele do escravo pertenciam a outrem, porém, suas 
vontades, seus sentimentos e suas paixões só a eles pertenciam.”

Siqueira (1990, p.132), contextualizando o tema, descre-
vendo que o quilombo do Piolho ou Quariterê situava-se nas 
imediações do Rio Galera, afluente da margem ocidental do 
Rio Guaporé, e sua composição étnica era bem variada, uma 
vez que não só abrigava negros escravos, mas também índios, 
crioulos e caburés. Todavia, os senhores, proprietários de ter-
ras, tentavam a todo custo impedir as fugas e caçavam os seus 
escravos com o auxílio da própria força policial. O mecanismo 
dessa repressão era severamente exercido sobre os escravos. 
Aleixo (1980, p. 83) afirma que:

Os quilombos formaram uma verdadeira 
unidade onde tanto, à segurança como 
a produção eram altamente controladas. 
Mantendo lavouras de subsistências os 
negros conseguiram desenvolver um cir-
cuito de trocas com as povoações pró-
ximas aos quilombos principalmente de 
fronteiras. Desenvolvendo assim relações 
amistosas com os índios e populações de 
fronteiras que os acolhiam. 

Silva (1995, p. 240) descreve como ocorreu a destruição 
do quilombo do Piolho, registrados na impressa local: 

Em 1770, comunicou o Governador a des-
truição de um grande quilombo de negros, 
sendo que os vivos haviam sido levados 
presos para Vila Bela. Esse quilombo foi 
destruído por Luiz Pinto, situado no Rio 
Quariterê e com o mesmo foi chefiado por 
uma mulher a viúva Teresa de Benguela, 
que tinha como o conselheiro José Piolho 
e o Capitão-Mor José Carvalho.

O papel da mulher no quilombo

Siqueira (1990, p. 134) descreve qual era o papel da mu-
lher e dos homens no quilombo e as divisões de trabalhos que 
ocorria dentro da comunidade: 

Para sobreviverem, as pessoas que mo-
ravam na comunidade dividiam o trabalho 
por sexo: Aos homens cabiam à caçar, le-
nhar, melar e cuidar dos animais domés-
ticos como patos selvagens, galinhas, 
mutuns, jacus e jacuminis: As mulheres 
confeccionava utensilio domésticos e ves-
tuários e cozinhava. 
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Logo em seguida, a mesma autora afirma que, dessa for-
ma, o quilombo era autossuficiente, pois seus habitantes tinham 
tarefas diárias bem definidas e compartilhadas entre os mem-
bros da comunidade.

Tereza de Benguela e seus significados 

Teresa de Benguela foi a mulher de José Piolho, um lí-
der do Quilombo do Quariterê, localizado na região do Vale do 
Guaporé, próximo à fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. A 
sua liderança foi concretizada pela comunidade negra e indíge-
na, por mais ou menos duas décadas, perdurando até os mea-
dos de 1770, ano da morte de José Piolho (SIQUEIRA, 1990).

Teresa de Benguela, a “Rainha” sucessora, comandou 
muito bem o quilombo, mantendo sua estrutura política, econô-
mica e administrativa, além de um sistema de defesa com armas 
trocadas pelos brancos ou resgatas das vilas mais próximas. Os 
objetos de ferro utilizados contra a comunidade negra que lá se 
refugiava eram todos transformados em instrumentos de traba-
lho (SIQUEIRA, 1990).

O Quilombo do Quariterê, além do parlamento e de um 
conselheiro para a rainha, desenvolvia agricultura de algodão e 
possuía teares, onde se fabricavam tecidos, que eram comercia-
lizados fora dos quilombos. Também eram encontradas dentro 
dessa comunidade plantações de milho, feijão, mandioca, bana-
na, entre outros. A sua maneira de governar incluía negociar as 
mercadorias e traçar estratégia de proteção do seu quilombo, 
que trouxe respeito, admiração e confiança dentro do arraial:

Governava esse quilombo a modo de par-
lamento, tendo para o conselho uma casa 
destinada, para a qual, em dias assinala-
dos de todas as semanas, entravam os 
deputados, sendo o de maior autoridade, 
tido por conselheiro, José Piolho […]. Isso 
faziam, tanto que eram chamados pela rai-
nha, que era a que presidia e que naquele 
negral Senado se assentava, e se execu-
tavam à risca, sem apelação nem agravo 
(GELEDES,2014).

São esses pontos trabalhados com os alunos em sala de 
aula, procurando demonstrar o quanto a figura feminina foi im-
portante na questão social, econômica e cultural daquela épo-
ca, embora as informações desse período e, principalmente, da 
figura de Teresa de Benguela, são muito escassas em nossos 
arquivos documentais.
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Plano de aula

DURAÇÃO: 20 DIAS.
DISCIPLINAS CONTEMPLADAS: Ciências Humanas e 

Sociais; Linguagem; Ciências exatas e da Natureza.
CONTEÚDO: A escravidão no Brasil; A formação de 

Quilombos enquanto mecanismo de resistência no Brasil e 
em Mato Grosso; Tereza de Benguela a Rainha Quilombola 
Matogrossense.

OBJETIVO: Analisar documentos Históricos em sala de 
aula; Incentivar a prática de leitura de documentos entre os 
alunos; Identificar as permanências e mudanças, semelhanças 
e diferenças em tempos e espaços diferentes, das relações 
escravistas ao longo da história. Analisar as formações 
quilombolas no Brasil e em Mato Grosso, estabelecendo uma 
relação étnico-racional no gênero feminino para o período 
colonial.

CONCEITOS: Documento; Processo Histórico da 
Escravidão; Formação dos Quilombos e suas resistências; A 
presença feminina na formação e liderança do Quilombo.

DINÂMICA/ METODOLOGIA: Formação de grupos; leitura 
dos documentos e discussão a partir das questões propostas: 
Debate (confrontando os documentos).

RECURSOS E MATERIAIS DIDÁTICOS: biblioteca, cópia 
de documentos históricos.

RECURSOS FÍSICOS NECESSÁRIOS: Televisão, som, 
datashow.

AVALIAÇÃO: Análise das respostas e dos comentários 
das questões da atividade e participação no debate e no 
desenvolvimento das aulas, e apresentação do Seminário na 
semana do aniversário de Cuiabá, resgatando as raízes históricas 
com a representação feminina na liderança do quilombo.

1ª Dia de Aula- Aulas geminadas 
Roda de conversa com os alunos acerca da escravidão 

do Brasil e como ela ocorreu, de uma forma informal, buscando 
o conhecimento prévio dos alunos. Após essa explanação, 
iremos analisar o livro didático e os seus registros históricos, 
comparando as informações, corretas, erradas e aquelas que 
geraram dúvidas em seus conceitos.

Logo em seguida, será apresentado o Plano de aula de 
20 dias, com as temáticas “Escravidão do Brasil; Formação 
dos Quilombos e suas Resistências; Tereza de Benguela a 
Rainha Quilombola Mato-grossense”, nas quais os alunos irão 
desenvolver, junto com os professores de áreas e a comunidade 
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local, através de um Seminário na escola. 
Diante desse propósito da aula, os alunos deverão 

responder, anonimamente, uma ficha avaliativa do professor, 
antes e depois, considerando como as aulas foram ministradas. 

Quadro 1 - Ficha 1º avaliativa das práticas docentes em sala de aula.
ITENS AVALIADOS Ótimo Muito 

bom
Bom Regular Fraco

Adequação dos obje-
tivos ao tema 
Adequação de 
Procedimentos e 
Recursos
Apresentação, 
desenvolvimento se-
quencial e contextu-
alização do conteúdo 
proposto.
Elaboração e ade-
quação do material 
didático ao conteúdo 
(exercícios, dinâmi-
cas, etc).
Espontaneidade, 
movimentação, entu-
siasmo, autocontrole.

Indicação das Refe-
rências Bibliográficas

Fonte: Plano de aula (2016).

Gráfico 01 - Avaliação das praticas docentes: 

Fonte: Plano de aula (2016).

No gráfico é possível perceber que o item “muito bom”, 
com 18 marcações, foi o que teve maior relevância na tabula-
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ção das práticas pedagógicas avaliadas pelos alunos no referido 
estágio. Porém, no item “fraco” obteve-se um percentual de 5 
alunos. Desta forma, dos 30 alunos que responderam o questio-
nário, temos uma avaliação muito boa sobre as práticas peda-
gógicas realizadas na Escola Estadual Célia Rodrigues Duque, 
sendo que o livro utilizado no estágio foi Historia Global, do autor 
Gilberto Cotrim (2016) conforme ilustração:

2º Dia de Aula- Aula Geminada

Nesse dia, iniciaremos a aula com a roda de conversa 
para saber o nível de curiosidade dos alunos acerca do plane-
jamento da aula e do livro didático, e se eles perceberam que 
esse livro não contempla a maioria dos conteúdos citados no 
Planejamento.

O que fazer nessa situação? Aonde iremos buscar as in-
formações seguras e precisas para obter tais conhecimentos? 
Como desenvolver esse trabalho e apresentá-lo para comunida-
de? São questionamentos que deverão ser sanados no decorrer 
da aula, quando serão apresentadas aos alunos várias alternati-
vas de pesquisas, que vão além do livro didático. 

A partir da introdução da roda de conversar em sala, o 
conteúdo sobre a escravidão do Brasil será explanado com base 
no livro didático e, logo em seguida, a turma irá assistir um vídeo-

-documentário sobre o tema abor-
dado, identificando quais os mitos 
e ideologias que existem nessas 
versões históricas apresentadas 
e, a parir desse momento, divul-
gar para eles que existem vários 
tipos de linhas de pesquisa histó-
ricas e suas teorias, pensamentos 
e correntes filosóficas. Dando, as-
sim, esclarecimentos sobre como 
a história é presenciada de formas 
diferentes em sua memória do 
tempo presente, passado e futuro, 
com as suas narrativas e registros 
são documentados. ●Vídeo = Es-
cravidão no Brasil – Negros link: 
https://youtu.be/QXiXFsPpf-o

Fonte: Autoras.

Figura 1 -  Livro Didático
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●Música = Retirantes - Dorival Caymmi “Retirante”.

Letra da música: Dorival Caymmi “Retirante”.
Vida de negro é difícil
É difícil como quê
Eu quero morrer de noite
Na tocaia me matar
Eu quero morrer de açoite Se tu negra me deixar
Vida de negro é difícil
É difícil como quê
Meu amor, eu vou m’embora
Nessa terra vou morrer O dia não vou mais ver
Nunca mais eu vou te ver
Vida de negro é difícil
É difícil como quê

Após a análise da música e seu cotejamento com o do-
cumentário, os alunos irão responder verbalmente as seguintes 
questões: O que lhe chamou mais atenção no contexto histórico, 
o vídeo ou a letra da música?

As realidades passadas na letra musical condizem com a 
realidade descrita no livro didático, como e o porquê, cite exem-
plos.

Logo em seguida, os alunos deverão dividir os grupos 
com essas temáticas para serem apresentados no seminário 
07/04/2016.

● 1º Grupo = A Escravidão do Brasil e seu contexto histó-
rico.

● 2º Grupo = A Formação dos Quilombos no Brasil.
● 3º Grupo = Quilombos em Mato Grosso e sua História.
● 4º Grupo = Teresa de Benguela, a Rainha negra mato-

grossense.

Os alunos terão a liberdade de escolher os grupos que 
quiserem participar e a forma da sua apresentação será feita de 
forma oral, escrita, com auxílio de datashow, teatro com paródia, 
lembrando que na aula seguinte os alunos deverão já trazer ras-
cunhos daquilo que irão apresentar em sala.

3º Dia  - Aula geminada

Nessa aula, os alunos deverão externar, para o professor 
orientador, as suas angústias, os seus medos e anseios sobre o 
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trabalho, e aquilo que eles já pré-determinaram, lembrando que 
só irá ocorrer mais 1 encontro de plantão de dúvidas daquilo que 
eles irão fazer.

• 1º Grupo → A Escravidão do Brasil e seu contexto histó-
rico – decidiram apresentar para o seminário com imagens pro-
jetadas por datashow, exemplificando o período histórico com 
mapas e localidades.

• 2º Grupo → A Formação dos Quilombos no Brasil – de-
cidiram também apresentar em datashow somente as imagens 
e mapas das localidades situadas os quilombos e suas maneiras 
de sobrevivência – sendo que no decorrer da apresentação os 
mesmos irão mostrar vídeos com várias danças link: https://you-
tube/SSOVTPbSmjM

• 3º Grupo → Quilombos em Mato Grosso e sua História 
–   decidiram também apresentar em datashow somente as ima-
gens e mapas das localidades situadas os quilombos, e suas 
maneiras de sobrevivência.

• 4º Grupo → Teresa de Benguela a Rainha Quilombola 
do Pantanal Mato-grossense – decidiram também usar o recurso 
no datashow, para mostrar documentos históricos relacionados 
à líder quilombola, e quais benefícios ela fez para comunidade, 
durante o seu reinado, e como a sua influência ajudou a desen-
volver economicamente o quilombo. 

4º Dia - Aula Geminada

Plantão de retirada de dúvidas acerca da montagem e fi-
nalização do Seminário junto com os demais professores das 
áreas de Linguagem; Ciências da Natureza e Exatas; Ciências 
Humanas e Sociais.

Nesse dia, deverão ser utilizados todos os espaços físicos 
da escola, como sala de informática, biblioteca para a finaliza-
ção dos trabalhos. 

5º Dia - Aula Geminada

No dia da apresentação do Seminário com a turma, cada 
grupo deverá expor o seu trabalho em 30 minutos, podendo ser 
prorrogados mais 15 minutos, para os debates. 

Após as apresentações dos grupos, os alunos deverão 
responder a ficha avaliativa do começo da aula, sobre o 
desempenho do professor da disciplina, o envolvimento com a 
turma e o nível de interesse que eles tiveram durante o processo 
de aprendizagem.
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ITENS AVALIADOS
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Adequação dos objetivos ao tema 
Adequação de Procedimentos e Recursos
Apresentação, desenvolvimento sequencial 
e contextualização do conteúdo proposto.
Elaboração e adequação do material 
didático ao conteúdo (exercícios, dinâmicas 
etc).
Espontaneidade, movimentação, 
entusiasmo, autocontrole.
Indicação das Referências Bibliográficas

Fonte: Plano de aula (2016).

Gráfico 02 -  Avaliação das práticas docentes: 

Fonte: Plano de aula (2016).

No gráfico, é possível perceber que o item “ótimo”, com 
18 marcações, foi o que teve maior relevância na tabulação das 
práticas pedagógicas avaliadas pelos alunos no referido estágio. 
Porém, no item “fraco” obteve-se um percentual de 05 alunos. 
Desta forma, do total de 30 alunos que responderam este 
questionamento, temos uma análise muito boa sobre o sucesso 
da inovação das práticas pedagógicas.

Algumas conclusões

O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 2º ano En-
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sino Médio do CEJA, oportunizando compreender, nesse estudo 
de campo, uma grande barreira que os alunos enfrentam em 
seu dia-a-dia, pois, na maioria das vezes, a indagação colocada 
é: como ensinar esse público que, muitas das vezes, já está 
desmotivado e cansado, devido a sua idade, jornada de trabalho 
profissional, familiar e intelectual. Essa experiência serviu para 
os educadores compreenderem que os conteúdos e os saberes 
devem, necessariamente, ultrapassar os livros didáticos. Para 
isso, uma metodologia especial deve ser utilizada, de forma, o 
seminário, de forma que eles possam ser conduzidos de forma 
simples, clara e objetiva.

Pensando nessa proposta, foi constato o quanto esses 
alunos aprenderam e cresceram intelectualmente com o semi-
nário, demonstrando uma realidade não muito distante e simples 
de se fazer aprendendo, repassando conteúdos que, muitas das 
vezes, eram julgados com “chatos, cansativos de ler e enten-
der”. Com o seminário, muitos alunos passaram a enxergar de 
maneira diferente a História do Brasil, a formação do quilombo e 
a presença feminina de Teresa de Benguela.

Mas, também, puderam compreender como a presença 
feminina de Teresa fez sua história em um tempo repleto de ideo-
logia machista e autoritária da época, porém, um quilombo co-
mandado por uma mulher mudou o cenário de uma cultura local. 
Levando-se em conta que essa história ainda conta com poucos 
registros de informações, mas que aguçaram e despertaram inte-
resse dos alunos em querer conhecer e entender esse processo.
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TRABALHO COM JOGOS PEDAGÓGICOS EM 
SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA COMO 

PROFESSORA - ESTUDANTE NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA - PARFOR/UEFS

Patrícia de Brito Pereira1

Resumo
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de 
experiência com jogos pedagógicos nas classes de 1º ano do 
Ensino Fundamental, na Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, 
na cidade de Feira de Santana – Bahia, partindo da proposta 
desenvolvida pelo Curso de Licenciatura em Pedagogia do Par-
for/UEFS durante o Seminário Temático I, no qual ocorreu uma 
Oficina de Jogos Pedagógicos com uso de materiais de baixo 
custo. Nesta atividade, ampliamos a habilidade de construção 
de jogos para alfabetização com o intuito de melhorar a nossa 
ação em sala de aula, tendo em vista que a formação de profes-
sores nos oferece a possibilidade de aliar as aprendizagens com 
o desenvolvimento direto das aulas. Os jogos desenvolvidos em 
sala com as crianças do 1º ano, tiveram como objetivo cons-
truir conceitos matemáticos de grandeza numérica a partir do 
jogo Toca do Coelho e a relação entre o número e a quantidade 
(ideias de adição) com o jogo da Corrida de Carros. A partir des-
sa experiência, percebemos que quando as situações de forma-
ção estão aliadas às ações cotidianas do professor na escola, as 
aprendizagens tornam-se mais efetivas e significativas. 
Palavras-chave: Jogos pedagógicos; Formação docente; Ensi-
no-aprendizagem.

Introdução

O mundo contemporâneo está marcado pelas constantes 
transformações, sejam no campo tecnológico ou na sociedade, 
através das relações humanas, acompanhar estas mudanças 
tem sido um dos grandes desafios da educação. A escola, en-
quanto instituição, precisa adequar-se a este momento, cons-

1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia -Parfor pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana. Licenciada em História e 
Pós-Graduada em Estudos Literários pela Universidade Estadual de 
Feira de Santana. patisa@terra.com.br.
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truindo e reconstruindo o currículo com o objetivo de melhorar a 
qualidade do ensino, atendendo as novas exigências sociocul-
turais e formativas. Neste sentido, o currículo deve impulsionar 
a prática docente de modo a dinamizar o trabalho pedagógico e, 
por conseguinte, o processo de ensino-aprendizagem nas diver-
sas classes da educação básica.

Sob esta concepção curricular e formativa desenvolvi em 
duas turmas do 1º ano do Ensino fundamental da Escola Muni-
cipal Dr. Noide Cerqueira, alguns jogos construídos durante a 
Oficina Pedagógica que integrou o Seminário Temático I, do III 
Módulo do Curso de Licenciatura em Pedagogia - Parfor/UEFS 
com o tema “Jogo, Ludicidade e Produção de Material Didático 
a serviço da aprendizagem”, ocorrido no período de 04 a 06 de 
julho de 2016. A partir dos jogos produzidos na Oficina escolhi 
dois jogos: Toca do Coelho e Corrida de Carros para trabalhar 
alguns conteúdos da área de Matemática, visando aliar o ensino 
a situações didáticas lúdicas de modo a promover aprendiza-
gens mais significativas às crianças. 

Pensando no desenvolvimento de práticas que favoreçam 
o aprendizado dos conteúdos de Matemática, o jogo apresen-
ta-se como ferramenta eficiente, pois, além de proporcionar um 
momento concreto de aprendizagens no qual a criança é de-
safiada a pensar e repensar a partir de uma proposta lúdica, o 
professor pode observar as diversas formas de interação (alu-
no objeto de conhecimento/aluno-aluno) durante o processo de 
aquisição do conhecimento. 

Os jogos tornam-se mais significativos à medida que a 
criança se desenvolve, pois a partir da livre manipulação de 
materiais variados, ela passa a reconstruir objetos, reinventar 
coisas, o que já exige uma adaptação mais completa (PIAGET, 
1976, p. 158)

Os jogos permitem que a criança tenha um contato con-
creto com o objeto de conhecimento, assumindo assim um papel 
ativo no processo de ensino-aprendizagem através da manipu-
lação de materiais que demonstram muito mais de sua capaci-
dade sociocognitiva do que se pode perceber quando é direcio-
nada para uma atividade escrita. 

Além de ser um objeto sociocultural em que a matemática 
está presente, o jogo é uma atividade natural no desenvolvimen-
to dos processos psicológicos básicos; supõe um “fazer sem 
obrigação externa e imposta”, embora demande exigências, 
normas e controle. No jogo, mediante a articulação entre o co-
nhecido e o imaginado, desenvolve-se o autoconhecimento - até 
onde se pode chegar - e o conhecimento dos outros - o que se 
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pode esperar e em que circunstâncias (BRASIL, 1997, p. 35).
Esses momentos lúdicos com jogos são significativamen-

te importantes para as crianças na percepção natural das apren-
dizagens, ao observá-las em contato com atividades lúdicas 
através de jogos e brincadeiras, vemos o aprendizado e o de-
senvolvimento de competências e habilidades, especialmente, 
quando elas se percebem capazes de explicar e tirar as dúvidas 
de seus pares sem a necessidade de intervenção de um adulto.

Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam 
situações que se repetem, mas aprendem a lidar com símbo-
los e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os significados 
das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem es-
sas analogias, tornam-se produtoras de linguagem criadoras de 
convenções, capacitando-se para se submeterem a regras e dar 
explicações (BRASIL, 1997, p. 35).

A utilização de jogos no ensino da Matemática serve de 
estímulo para o desenvolvimento e a construção de saberes, 
promovendo uma necessidade constante de criar, recriar e ino-
var as aulas com o uso consciente de materiais diversos, prin-
cipalmente os jogos, para o trabalho com os conceitos da área 
em questão.

O jogo em sala de aula do 1º Ano do ensino fundamental 

Para contextualizar o trabalho com jogos na classe do 1º 
Ano do Ensino Fundamental onde atuo como professora desde 
o ano de 2008, é necessário apresentar a Unidade de Ensino. 
A Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira faz parte da comunida-
de do bairro Campo Limpo, zona periférica da cidade de Feira 
de Santana, esta instituição atende a uma clientela de alunos 
oriundos da própria localidade e de algumas áreas vizinhas. É 
um centro de referência em educação na cidade, atendendo a 
crianças do 1º ao 5º Ano do ensino Fundamental, com uma pro-
posta curricular de trabalho com atividades sequenciadas para 
cada turma de acordo com os ciclos do 1º ao 3º ano e com o 
ciclo do 4º e 5º anos. Assim, o foco principal da aprendizagem 
está no processo de introdução, construção e consolidação dos 
saberes, competências e atitudes necessárias às crianças para 
estarem preparadas tanto para os anos finais do Ensino Funda-
mental quanto para a vida em sociedade.

Os jogos pedagógicos estão inseridos na rotina das tur-
mas de 1º ao 3º Ano do Ensino Fundamental na Escola Muni-
cipal Dr. Noide Cerqueira como um instrumento que favorece a 
aprendizagem dos alunos. Durante o Seminário Temático I tive-
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mos uma Oficina Pedagógica de 10 horas especificamente para 
Produção de Material Didático, na qual confeccionamos alguns 
jogos, dentre estes, estavam os jogos Toca do Coelho e Corrida 
de Carros. Os jogos produzidos durante a Oficina tiveram como 
objetivo proporcionar momentos que possibilitassem as crian-
ças refletirem sobre a construção de conceitos matemáticos de 
grandeza numérica e de números e quantidades através de ati-
vidades lúdicas.

Os jogos Toca do Coelho e Corrida de Carros foram apre-
sentados às turmas do 1º Ano, com a explicação da proposta 
que iríamos desenvolver com atividades que envolvessem todas 
as crianças. Desse modo, o primeiro jogo trabalhado em sala de 
aula foi a Toca do Coelho.

O objetivo da atividade foi refletir sobre a grandeza numé-
rica observando as possibilidades em que poderíamos compor 
os números a partir dos algarismos presentes no jogo, os quais 
vão de 0 a 9. O jogo foi construído com materiais reciclados 

a partir de uma base de 
caixa de pizza e potes 
de iogurte para fazer as 
tocas e 1 gude para fi-
gurar como o peão.

A atividade foi 
proposta e desenvolvi-
da em dois momentos: 
no primeiro momento, 
as crianças puderam 
manusear o jogo e ver 
como se jogava livre-
mente sem a interven-
ção da professora, nes-

te momento eles sentaram em círculo no chão e foram jogando 
e vendo como era fácil manusear o jogo; no segundo momento, 
a turma foi organizada em grupos (Foto 2) para que pudessem 
desafiar uns aos outros observando quem marcaria mais pontos 
a partir da composição do número com 2 algarismos. 

Como as regras definiam que cada participante deveria 
colocar a gude nas tocas 2 vezes para formar um número e que 
o vencedor era aquele que marcasse o número maior, não de-
morou para que eles percebessem que quem conseguisse co-
locar a gude na toca onde aparecia o algarismo 9 duas vezes 
seria o vencedor. 

Neste momento, eles perceberam que o 99 seria o maior 
número que poderiam marcar na Toca do Coelho para serem os 

Foto 1 - Jogo Toca do Coelho

Fonte: Autora.
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vencedores. De acordo com Kishimoto (1994, p. 114), “em um 
jogo nunca se tem o conhecimento prévio dos rumos da ação 
do jogador. Esses rumos dependerão sempre das ações dos 
envolvidos na partida.” 

Para tornar a atividade mais desafiadora foi proposta a 
ampliação das dificuldades aumentando o número de vezes que 
cada competidor poderia colocar a gude na toca, dessa vez, 
cada jogador teria 3 chances de acertar a toca e marcar o maior 
valor. Neste momento, muitos alunos acharam que se colocas-
sem no 1 e duas vezes no 0, o jogador acertaria o número maior 
e seria o vencedor. 

No entanto, duas meninas perceberam que colocar 3 ve-
zes a gude no algarismo 9 teriam a possibilidade de marcar o 
número maior e quando questionadas do porquê deste resultado 
ser maior, elas afirmaram que 999 era maior do que 100. O jogo 
foi muito importante para a construção da grandeza numérica, 
para que as crianças do 1º ano pudessem perceber que exis-

tem números maiores 
que 100 e que estes 
números podem ser 
construídos a partir 
das repetições dos 
algarismos do 0 ao 
9, pois através das 
reflexões e dos de-
safios as crianças 
podem experimentar 
novos saberes.

As atividades 
com jogos são impor-
tantes quando pos-
sibilitam desafiar os 
alunos a serem refle-

xivos na construção do conhecimento e na elaboração de hipó-
teses de aprendizagens, em uma atividade concreta, em que 
eles conseguem perceber sua capacidade como produtores de 
conhecimento. 

O segundo jogo trabalhado em sala com os alunos foi a 
Corrida de Carros com a utilização de dados (Foto 3). O Jogo foi 
construído a partir de uma base de papelão forrada com papel 
cartão, duas placas de ovos coladas uma a outra e 4 carrinhos 
que foram adaptados com tampinhas de garrafa coladas em sua 
base inferior para serem encaixados na pista de corrida. 

Durante a Oficina, a formadora apresentou o jogo aos pro-

Foto 2 - Crianças jogando a Toca do 
Coelho

Fonte: Autora.
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fessores-estudantes com possibilidade de trabalhar as ideias do 
conteúdo de multiplicação, mas como os alunos do 1º ano ainda 
estão na fase inicial da aquisição deste conceito, uma adapta-
ção do jogo foi feita para o trabalho com números e quantidades, 
e consequentemente, para desenvolver as ideias de adição.

A atividade de-
senvolvida teve como 
objetivo problematizar 
e refletir sobre conta-
gem e comparação de 
quantidades. O jogo foi 
apresentado à turma e 
despertou o interesse 
das crianças (meninos 
e meninas) pela pre-
sença dos carrinhos e 
pela pista de corrida 
diferente. Após a apre-
sentação do jogo foi 
exposto para a turma 

as regras do jogo e como seriam direcionadas as partidas. 
Os alunos foram organizados em grupos e cada grupo 

recebeu a pista de corridas, 2 dados e 4 carrinhos. Para a pri-
meira rodada, cada criança deveria jogar o dado na sua vez e 
quem marcasse (tirasse) a pontuação maior avançava com seu 
carrinho. As partidas envolveram alguns momentos de polêmica 
principalmente quando saíam pontuações iguais, ou seja, nas 
ocasiões de empate por que eles não queriam que dois compe-
tidores avançassem. 

Também houve conflitos em torno da quantidade de pon-
tos marcados, pois, quem acertava no dado dois números 6 (que 
daria o total de 12 pontos) queria avançar antes dos outros jo-
gadores terem a possibilidade de jogar. Por isso, na segunda 
rodada foi proposto a turma o jogo com 3 dados para aumentar 
as probabilidades de um aluno marcar a pontuação maior au-
mentando o desafio aos participantes. 

As partidas foram muito interessantes, principalmente, no 
momento em que alguns alunos conseguiam prever o resultado 
antes da contagem de pontos nos dados. A possibilidade de am-
pliar o conhecimento e de favorecer o cálculo mental dos alunos 
foi observada durante a partida, assim como a capacidade de 
prever quem ganharia o jogo pela quantidade de vezes em que 
uma determinada criança havia pontuado com o maior número 
em detrimento das outras. 

Foto 3. Jogo corrida de carros.

Fonte: Autora.
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A atividade prosseguiu mesmo depois que um jogador já 
tinha alcançado a chegada para dar aos outros a chance de che-
gar até o final oportunizando a todos a possibilidade de apreciar 
mais a experiência. Este foi um momento enriquecedor para o 
desenvolvimento das competências e habilidades, pois quem já 
havia concluído o jogo auxiliava (como mediador) os colegas 
indicando as melhores formas de somar os pontos dos dados, 
dessa forma, uns aprendiam com os outros. 

Foi uma experiência surpreendente com as crianças, hou-
ve integração, interação e socialização de aprendizagens, pois, 
os alunos conseguiam ajudar os colegas na compreensão das 
regras e nos momentos de cálculo mental das pontuações (foto 
4). No processo do jogo como uma ferramenta de aprendizagem 
quase não foi necessária a intervenção da professora. O jogo foi 
tão apreciado pelos alunos que eles passaram a jogá-lo durante 
o recreio chamando a atenção de outras crianças e dos outros 
professores da escola. 

Foi importan-
te para as crianças 
perceberem que os 
jogos foram feitos a 
partir dos materiais 
reciclados coletados 
com a ajuda deles. E 
foi muito mais signi-
ficativo quando eles 
coletaram mais ma-
teriais para que ou-
tros jogos pudessem 
ser construídos para 
eles jogarem, não 

apenas em sala de aula, mas durante o recreio, promovendo um 
momento essencial na aprendizagem das crianças quando elas 
puderam socializar com os colegas de outras turmas as regras 
e a forma de jogar. 

Nas situações de intervenção após as partidas com os 
dois jogos foi possível perceber como os alunos aprendem e re-
lacionam os diversos conceitos matemáticos trabalhados ante-
riormente em sala, como a capacidade de perceber a grandeza 
numérica além do valor trabalhado nas turmas de 1º ano, assim 
como calcular mentalmente os valores que apareciam nos da-
dos, colocando em prática as ideias de adição. Também foi im-
portante para perceber a capacidade de memorização das crian-
ças, que, além de lembrarem o valor que eles tinham marcado 

Fonte: Autora.

Foto 4. Crianças jogando a Corrida de 
Carros.
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em seus dados, também memorizavam os valores dos colegas, 
pois quem tinha o valor maior poderia avançar e vencer as par-
tidas. Outra competência observada durante a realização dos 
dois jogos foi a capacidade de comparar valores de quantidades 
e de números para saber quem tinha pontuado com o número 
maior.

O desafio no trabalho com jogos pedagógicos é conseguir 
assegurar com uma atividade lúdica a capacidade de garantir 
que a criança construa saberes, reflita sobre o conhecimento e 
possibilite aprendizagens. Portanto, o trabalho em sala de aula, 
com jogos contribuem tanto para o professor alfabetizador quan-
to para seus alunos, quando garantem em consonância com os 
direitos de aprendizagens as competências e habilidades da sé-
rie/ano do ensino fundamental I.

Considerações finais

A construção do conhecimento através dos jogos está di-
retamente atrelada à experiência, e dois grupos são diretamente 
favorecidos: o professor, ao vivenciar momentos importantes de 
aprendizagens de seus alunos; e as crianças, que podem usu-
fruir de uma prática de construção do conhecimento mediada 
pelo lúdico. Estas situações de socialização e interação através 
do jogo proporcionam um momento ímpar de comunicação en-
tre o estudante e suas aprendizagens, bem como favorecem a 
construção de uma relação afetivo-cognitiva positiva com a área 
de conhecimento trabalhada, o que neste caso específico foi a 
Matemática.

Experiências como esta tende a intensificar propostas de 
trabalho, envolvendo ludicidade, ensino e aprendizagem, com 
vistas à melhoria do processo educativo e formativo. Portanto, 
cabe ao professor construir e reconstruir jogos com atividades 
que desafiem os alunos para que eles se percebam enquanto 
construtores de suas aprendizagens e valorizem o processo de 
aquisição do conhecimento, no contexto escolar.

Para tanto, o professor necessita vivenciar ao longo de 
sua formação, situações que tornem possível a integração en-
tre teoria-prática, ou seja, conhecimentos apreendidos e a ação 
docente cotidiana, conduzindo assim, o profissional a construir 
experiências que sejam, de fato, formativas. E neste aspecto, o 
Curso de Licenciatura em pedagogia – Parfor/UEFS tem fomen-
tado, com competência, momentos relevantes à nossa formação 
como este vivenciado no Seminário Temático I.
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Resumo
Este artigo propõe uma reflexão sobre o processo pedagógico 
na formação de professores do curso de Pedagogia do Plano 
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica – 
Parfor – considerando os pressupostos de mudança, inovação 
e desenvolvimento curricular. Para tanto, discute o currículo tra-
balhado nesse curso em uma perspectiva integrada modular, 
no qual se articulam temas que buscam uma visão holística de 
sentidos e significados da práxis pedagógica com vistas às com-
petências do profissional da educação na contemporaneidade. 
A partir do relato de experiência de uma aluna-professora, apre-
senta, ainda, os trabalhos realizados pelas alunas em formação, 
os quais constituem a Avaliação Integrada Intermodular do 4º 
período do curso – o Jornal Acadêmico. A proposta, bem como 
a análise de trabalhos como esse, permite inferir que a formação 
de professores em um curso, como a Pedagogia/ Parfor, volta-
do a um alunado que já se encontra em exercício, deve buscar 
o aperfeiçoamento ou enriquecimento da competência desses 
profissionais, salientando a importância de um currículo forma-
tivo integrado que consolide a prática já existente, mas que, ao 
mesmo tempo, ressalte a necessária articulação entre conheci-
mento prático e conhecimento teórico, possibilitando-lhes uma 
reflexão epistemológica de seus saberes e fazeres docentes.
Palavras-chave: Formação de professores. Currículo integrado. 
Teoria-prática.
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A formação de professores no Parfor 

É no próprio modo individual de conceber 
o ensino, bem como no saber que se extrai 
das próprias experiências e nas maneiras 
de significar que são engendradas na vida 
escolar, que estarão enraizadas as orien-
tações que cada professor assume ao en-
sinar, daí a necessidade de estar atento a 
essas dimensões no processo de forma-
ção (CATANI, 2005, p. 55).

Na área educacional muito se discute sobre a formação 
de professores e essa é, de fato, uma discussão que não deve 
se esgotar. Para além dos conteúdos a serem trabalhados nos 
cursos de formação, há que se ter um olhar para a formação in-
tegral dos alunos em uma dimensão dialética e intensa, buscan-
do um trabalho epistemológico, pedagógico e didático, que lhes 
permita a aquisição de competências para intervir profissional-
mente no desenvolvimento do ensino e do currículo, objetivando 
qualificar a educação dos alunos que a recebem nas escolas.

Trata-se de um processo sistemático e organizado, que 
se centra em princípios formativos e heterogêneos, cujo objetivo 
deve ser levar professores à percepção do necessário desenvolvi-
mento contínuo da sua profissão, das mudanças e das inovações 
curriculares, da organização escolar, do conhecimento didático 
dos conteúdos e da integração teoria-prática (GARCIA, 1999).

Tardif (2002), ao abordar a formação profissional e os 
saberes docentes, destaca que a atividade educacional foi, por 
muito tempo, considerada uma arte, passando posteriormente 
a uma visão tecnicista de ensino e, nos últimos tempos, come-
çou a ser vista como um processo interativo, no qual: “o saber 
profissional se dá na confluência de vários saberes oriundos da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educacio-
nais, das universidades, etc.” (p. 19). Discutindo as questões 
atuais inerentes à subjetividade que permeia esse processo e 
considerando os professores como sujeitos do conhecimento, o 
autor propõe uma reflexão sobre outras maneiras de se pensar 
as relações entre teoria e prática.

Por sua vez, Gatti (2010, p. 1375) alerta para a necessária 
revolução nas estruturas institucionais formativas e critica:

As ementas já são muitas. A fragmentação 
formativa é clara. [...]. A formação de pro-
fessores não pode ser pensada a partir das 
ciências e seus diversos campos discipli-
nares, mas a partir da função social própria 
à escolarização – ensinar às novas gera-
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ções o conhecimento acumulado e consoli-
dar valores e práticas com nossa vida civil. 

O conceito de formação, no entanto, não se refere somen-
te àqueles que estão estudando para serem professores, mas 
também aos que já possuem alguns anos de ensino e, nesse 
sentido, no contexto formativo de professores já atuantes em 
escolas da rede pública, que participam do Plano Nacional de 
Formação dos Professores da Educação Básica – Parfor4 – des-
tacamos a necessidade de um olhar atento a esse processo, 
pois o fato de estarem em exercício, de possuírem experiência, 
faz com que ofereçamos, professores formadores, propostas 
voltadas ao seus interesses e necessidades, objetivando o en-
riquecimento das práticas já existentes, isto é, dando sentido e 
significado às suas experiências.

A esse respeito, Bondía (2002, p. 21) afirma que a expe-
riência é “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. 
Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada 
dia passam muitas coisas, porém ao mesmo tempo, quase nada 
nos acontece”. Ao discorrer sobre a “sociedade da informação” 
e do “conhecimento”, o autor critica a intercambialidade entre 
os termos “informação”, “conhecimento” e “aprendizagem”, afir-
mando que o conhecimento vai além de adquirir e processar a 
informação. Fundamentando-se em Martin Heidegger, ressalta 
que fazer uma experiência com algo é ser alcançado por algo 
e isso ocorre quando esse algo se apodera de nós e nos trans-
forma.  Assim, a experiência se dá na relação entre o conhe-
cimento e a vida humana. O saber da experiência é adquirido 
pelo modo como as pessoas vão respondendo às coisas que 
lhes vão acontecendo ao longo da vida. É um saber “particular, 
subjetivo, relativo, contingente, pessoal” (BONDÍA, 2002, p. 27), 
que não pode, no entanto, ser traduzido como um caminho até 
um objetivo proposto, mas sim, “uma abertura para o que não se 
pode nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’” (BONDÍA, 2002, p. 28).

Portanto, pensar a formação de professores no curso de 
Pedagogia Parfor exige que consideremos as experiências, as 
vivências e os saberes das alunas-professoras atrelando teorias 
que reforcem o processo de análise e de reflexão sobre suas 

4 Programa nacional implementado pela Capes em parceria com as 
Secretarias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com 
as Instituições de Ensino Superior, que tem por objetivo garantir que os 
professores em exercício na rede pública de educação básica obtenham 
a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB nº 9394/96.
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práticas, que possam de algum modo, dar explicações a tantas 
questões que emergem nesse cenário. Nessa perspectiva, res-
significamos o processo formativo de professores em exercício, 
no sentido de lhes possibilitar uma compreensão maior do que 
ocorre no cotidiano educacional com critérios para o planeja-
mento, concretização e avaliação do ensino nas escolas e de 
buscar, efetivamente, a educação de qualidade tão almejada. 

As alunas-professoras precisam, portanto, articular res-
postas que sejam capazes de atender as necessidades dos 
seus alunos, sobretudo em um contexto de diversidade que hoje 
vivenciamos, que demanda adequações e/ou transformações 
dos saberes e fazeres docentes. 

Com base em tais pressupostos, apresentamos a seguir, 
uma parte da proposta curricular trabalhada com as alunas.

O currículo integrado: a estrutura modular e a articulação 
de conteúdos
 

A educação libertadora, problematizadora 
já não pode ser ato de depositar, ou de 
narrar, ou de transferir, ou de transmitir 
conhecimentos e valores dos educandos, 
meros pacientes, à maneira da educação 
bancária, mas um ato cognoscente (FREI-
RE, 1987, p. 68).

Há muito na Universidade Metodista São Paulo temos 
buscaHá muito na Universidade Metodista São Paulo temos 
buscado pensar o currículo dos cursos de forma a romper com 
a divisão cartesiana dos conteúdos especialmente quando re-
fletimos sobre o processo de formação de professores, espaço 
em que se faz necessário analisar criticamente os fenômenos 
educativos e sua complexidade, dentro deles, o currículo.

Como expresso no Projeto Pedagógico do curso de Pe-
dagogia da UMESP (UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO 
PAULO, 2011), o ensino é visto como uma forma de socializa-
ção da produção do saber, da aquisição do patrimônio cultural 
existente, além da construção de novos conhecimentos através 
da pesquisa, do ensino e da extensão. Tais processos, que le-
vam o aluno a realizar uma aprendizagem significativa, vão além 
das atividades de rotina de sala de aula, perpassando os limites 
desse espaço e atingindo as novas formas de assimilação e de 
produção de conhecimento.

É nessa perspectiva que se propõe a concepção de cur-
rículo, cujos princípios criam uma dinâmica organizacional dos 
cursos dessa universidade. São premissas que estão em tensão 
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com certa forma de ver as ciências no mundo moderno, o qual 
teve por consequência a adoção, pela escola, de uma estrutura 
curricular organizada por disciplinas. Essa organização pressu-
põe a construção linear do conhecimento, cabendo às disciplinas 
teóricas o papel central em detrimento das chamadas disciplinas 
práticas. É preciso romper com essa lógica e isso ocorre quando 
trazemos a ideia de um currículo em permanente construção, 
suficientemente aberto para permitir as mais variadas conexões 
tecidas na prática social. Trata-se do currículo em rede que con-
sidera, para além das disciplinas, novos campos, novas formas 
de pensar. O trabalho com alunas do Parfor, cujas experiências 
na escola pública não podem ser desconsideradas, tem nos es-
timulado ainda mais a repensar a concepção de currículo.

Em consonância com Apple (1999, p. 210):
Concebo o currículo como um processo 
complexo e contínuo de planejamento am-
biental. Assim, o currículo não é pensado 
como uma “coisa” como um programa ou 
curso de estudos. Ele é considerado como 
um ambiente simbólico, material e humano 
que é constantemente reconstruído. Este 
processo de planejamento envolve não 
apenas o técnico, mas o estético, o ético 
e o político se quisermos que ele responda 
plenamente tanto ao nível pessoal quanto 
ao social. 

Tentando dar forma e essa concepção de currículo, como 
expresso no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia, nosso 
curso está organizado na ideia de currículo em rede, de módulos 
de trabalhos que agrupam diferentes disciplinas, por eixos temá-
ticos que auxiliam a construção de um currículo que tenta su-
perar concepções estáticas, lineares, compartimentadas e com 
ambição de domínio e controle, tais como são percebidos em 
algumas organizações curriculares sustentadas no paradigma 
moderno de ciência. 

O módulo é o lugar de encontro pedagógico, cujo obje-
tivo principal é a articulação e integração dos diferentes temas 
visando à prática interdisciplinar construída por professores e 
professoras a partir de suas temáticas em interface com outras 
de diferentes áreas do conhecimento.

No 1º semestre de 2016, o curso de Pedagogia Parfor 
se constituiu no 4º período do curso organizado nos seguintes 
módulos:
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Quadro 1 - Módulos Temas
Módulos Temas

Novas tecnolo-
gias e práticas 
educativas

Novas tecnologias

Práticas educativas e educação a distância

Projeto integrador

Os saberes 
docentes e 
o processo 
educativo

Pedagogia da infância: identidade, natureza e 
sociedade

O brincar na educação infantil

Espaços e processos pedagógicos 

Leitura e 
escrita para 
construção de 
aprendizagens 
significativas

Alfabetização e letramento: práxis pedagógica

Língua Portuguesa: práxis pedagógica

Alfabetização de jovens e adultos

Produção textual: autonomia e autoria  
Fonte: Autor.

 A nossa concepção de currículo e o reconhecimento dos 
conhecimentos prévios trazidos pelas nossas alunas do Parfor, 
levou-nos a uma ação pedagógica articulada em que nós, pro-
fessoras e professores, a partir de um projeto integrador, propu-
semos a produção de um jornal como atividade integrada inter-
modular. Essa atividade efetivamente nos leva do discurso de 
um currículo vivo e carregado de sentido para a prática susten-
tada pela teoria.

Considerando a leitura e a escrita na perspectiva da com-
preensão dos sentidos e significados e, portanto, em sua relação 
direta com as questões sobre saber, poder, política e cidadania 
(módulo “Leitura e escrita para construção de aprendizagens 
significativa”), as concepções de infância e de criança e suas 
relações com o brincar, bem como os espaços de creches e pré-
-escolas como ambientes de interação e aprendizagem (módulo 
“Os saberes docentes e o processo educativo”) e também o re-
conhecimento do sentido da tecnologia da informação e comu-
nicação, sua influência na vida humana (módulo Novas tecnolo-
gias e práticas educativas), nos propusemos à elaboração de um 
Jornal (impresso) a partir do tema “Leitura do cotidiano escolar: 
múltiplos olhares”, a principal tarefa deste portador textual era 
articular os diferentes conteúdos trabalhados nesses módulos. 

O jornal tem sido reconhecido, por muitos/as educadores/ 
as e pesquisadores/as como um excelente recurso, uma vez que 
se constitui como um instrumento pedagógico que agrega dife-
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rentes gêneros discursivos sejam eles informativos, narrativos, 
poéticos etc., além de possibilitar o uso de imagens associadas 
ao texto. Além disso, é uma ferramenta didática que pode ser 
utilizada nas escolas, em todos os níveis e em todas as áreas 
do conhecimento.

O trabalho com esse projeto integrador foi um excelente 
exercício de uma prática que fosse carregada de sentidos para 
nossas alunas do Parfor, considerando a vasta experiência de 
sala de aula de cada uma delas, além de efetivamente, por meio 
dele, tentarmos romper com a concepção cartesiana de currícu-
lo. Foi uma rica experiência que certamente deve ser compar-
tilhada no campo da educação tanto pela perspectiva das pro-
fessoras e professores envolvidas/os quanto pelas das alunas.

 
Desmistificando o “na prática a teoria é outra”: com a pala-
vra, a aluna-professora 

“Só aprende quem tem fome” 
(ALVES, 2002)

Ao iniciar o curso do Parfor na Universidade Metodista de 
São Paulo não imaginava que tão logo haveria um processo de 
(des)construção na minha vida profissional.

Ao longo de 20 anos de Magistério – somente com o cur-
so profissionalizante e alguns cursos de formação continuada 
– ouvi e reproduzi o antigo jargão “Na prática, a teoria é outra”. 

Confesso que muitas vezes me indaguei sobre qual teoria 
eu estava ou estavam falando, contudo, muito mais fácil é repro-
duzir do que refletir.

Todavia, ao dar prosseguimento aos estudos no curso de 
Pedagogia no 2º semestre do ano de 2014, comecei a “degus-
tar” e a “saborear” cada momento que foi sendo proporcionado, 
assim como descrito por Rubem Alves5, que, metaforicamente 
faz relação entre palavras e alimentos – o saber com sabor.

Desta forma, fui percebendo que por meio da teoria e do 
conhecimento, o professor se empodera, trazendo para si con-
fiança e autoria em seu trabalho cotidiano.

Freire (2004, p. 20) ressalta que “O importante, não resta 
dúvida, é não pararmos satisfeitos ao nível das intuições, mas 
submetê-las à análise metodicamente rigorosa de nossa curio-
sidade epistemológica”. Para o autor, portanto, “ensinar exige 

5 Educador brasileiro, em sua obra intitulada Livro sem fim, faz relação 
metafórica entre o saber e o sabor, alegando que o saber pode e deve 
ter sabor.
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pesquisa” e esta requer determinado comprometimento por par-
te dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, neste 
caso, o professor.

Segundo Demo (2002, p. 2): “Educar pela pesquisa tem 
como condição essencial primeira que o profissional da educa-
ção seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princí-
pio científico e educativo e a tenha como atitude cotidiana.” 

Destarte, com o passar do curso, fui encontrando, em cada 
prática do dia a dia, referenciais teóricos, que me possibilitaram 
sair do campo da intuição e imergir no campo do conhecimento.

Some-se a esse aspecto o currículo integrado deste curso, 
que possibilita um olhar mais aguçado para algumas questões 
que vêm sendo motivo de discussões em cursos de formação 
para professores: a interdisciplinaridade, que visa o desenvolvi-
mento do aluno como ser integral.

Para Gadotti (1999, p. 2), “a interdisciplinaridade visa ga-
rantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo 
com as fronteiras das disciplinas”, porém apenas o movimento 
de envolver os conteúdos ainda não é suficiente para construir o 
conhecimento integral.

Para que a interdisciplinaridade possa ser algo possível, 
considero necessário voltar à discussão primeira, onde ressalto 
a importância do comprometimento do professor e seu empode-
ramento por meio do aprofundamento teórico. Seria preciso, de 
acordo com Fazenda (1996, p. 8), “uma atitude, isto é postura 
interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento, compromisso e 
reciprocidade, diante do conhecimento”. 

Cabe ressaltar ainda, que o conhecimento é construído 
por meio da relação dialética entre professor e aluno, em que 
não há um detentor absoluto do saber, portanto, revela-se aqui, 
a necessidade do estabelecimento de vínculos de confiança en-
tre professor e aluno.

Para Freire (2004, p. 28), “a educação tem caráter perma-
nente, não existem seres educados ou não educados, mas su-
jeitos que estão se educando”. Este processo é feito pela cons-
tante troca entre os envolvidos e dos mais diversos saberes.

Nesse contexto, foi realizado o trabalho com o Jornal na 
Universidade Metodista, proposta esta, de maneira integrada e 
intermodular. Os textos permearam as temáticas e se comple-
mentaram entre si.

Em todos os trabalhos apresentados foi incontestável a 
harmonia dos textos, seguindo a linha proposta pelos grupos/ 
jornais de forma fluente e prazerosa, além de contar com a ri-
queza dos gêneros encontrados nos cadernos.
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Acredito que não só para mim, mas para os grupos, de 
forma geral, a produção do jornal trouxe-nos uma visão mais 
apurada da suma importância deste portador. Segundo Caiado 
(2011, p. x):

O jornal oferece uma visão ampla e atu-
alizada que proporcionam o trabalho em 
conjunto dos recursos que a comunicação 
oferece, juntamente com tabelas, gráficos, 
assuntos que exploram a interdisciplinari-
dade e a multidisciplinaridade. Enquanto 
educador, o ideal é favorecer a interação 
do aluno com a realidade social, sendo o 
jornal considerado uma das fontes para 
atingir tal objetivo. O jornal coloca o aluno 
na vivência e reflexão da atualidade, tor-
nando um ser ativo e consequentemente 
participativo da realidade social. 

Desta maneira, o trabalho proposto pelos professores do 
curso foi pensado na diversidade de gêneros, na realidade social 
e na interdisciplinaridade entre os temas, sendo esta alcançada 
por meio do compromisso profissional e na busca constante de 
aprofundamento teórico, como já citado por Fazenda (1996).

As produções escritas pelas alunas foram orientadas pe-
los professores de cada tema e revisadas pela Profª. Marjô Rus-
so, responsável pelo acompanhamento geral do trabalho.

Os textos possibilitaram a articulação dos temas dos três 
módulos, fizeram parte “Alfabetização de Jovens e Adultos”, 
“Produção textual: autonomia e autoria”, “Alfabetização e Letra-
mento”, “Língua Portuguesa”, “Pedagogia da Infância: identida-
de, natureza e sociedade”, “O brincar na Educação”, “Espaços e 
processos pedagógicos” e “Novas tecnologias”, ressaltando que 
o professor do tema “Novas Tecnologias”, Bruno Galasse, orien-
tou-nos quanto à estrutura e à diagramação dos textos.

A seguir, são apresentados os jornais produzidos pelos 
quatro grupos do nosso curso.

O jornal “Identidade Docente” constitui-se de 12 páginas 
divididas entre 2 cadernos: Caderno 1 – Os saberes docentes e 
o Caderno 2 – Leitura e escrita.

No Caderno 1 são abordados temas como: identidade do 
professor, reflexões sobre a rotina na escola, as concepções de 
infância e análise do documentário invenção da infância; apre-
senta ainda uma reportagem sobre educação e tecnologia e o 
brincar e a educação.

O Caderno 2 está dedicado a reflexões sobre as práticas 
de leitura na escola, os conceitos de alfabetizar e letrar, a EJA, 
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uma discussão sobre evasão 
x profissionalização e ainda 
uma interessante entrevista 
com uma aluna da EJA, fe-
chando com uma reflexão so-
bre o preconceito linguístico.

O jornal “Educação 
Dialógica” defende a ideia 
de que a dialogicidade, fun-
damento do pensamento 
freireano, é essência da edu-
cação como prática de liber-
dade. Constitui-se de nove 
páginas e aborda matériasco-
mo: discussões sobre jogos, 
brinquedos e brincadeiras, 
o espaço escolar no ensino 
médio, traz uma reportagem 
sobre a educação integral 
nas escolas municipais de 
São Paulo considerando as 
concepções de infância e 
criança e as culturas infantis. 
Discute também os desafios 
da era digital e o papel do 
professor frente às novas tec-
nologias. Provoca uma refle-
xão sobre a prática social no 
processo de alfabetização, 
o preconceito linguístico e a 
práxis pedagógica no ensino 
da Língua Portuguesa. O jor-
nal se encerra com uma re-
portagem que discute a EJA 
como ferramenta para o rom-
pimento da exclusão social.

O jornal “Saberes Do-
centes”, organizado em dez 
páginas, tem como ideia 
central pensar sobre como a 
identidade docente se consti-
tui e ressalta a escola como 
espaço de transformação 

e desenvolvimento da consciência crítica dos sujeitos. Aborda 

Fonte: Autoras.

Fonte: Autoras.

Figura 1 – Jornal: Identidade 
Docente

Figura 2 – Jornal: Educação 
Dialógica
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temáticas sobre a infância 
roubada em uma leitura crí-
tica da realidade, discutindo 
a importância do brincar e 
o desenvolvimento da auto-
nomia das crianças. Desta-
ca, por meio de entrevista 
com uma criança, o ensino 
fundamental de 9 anos e 
as infâncias, questionan-
do as restrições presentes 
na escola como limitadoras 
do protagonismo infantil. 
Discute, também, a triste 
realidade do analfabetismo 
brasileiro e sua dimensão 
política. Traz o pensamen-
to de Telma Weisz para 
pensarmos sobre o direi-
to de aprender. Em outra 
reportagem, trata da al-

fabetização de jovens e adultos em São Bernardo do Cam-
po e o preconceito linguístico como forma de exclusão social.

O jornal “Educar Par-
for” fundamentase na iden-
tidade docente. Apresenta 
uma reportagem sobre a 
origem da Língua Portugue-
sa e a variedade linguística. 
Traz um panorama sobre a 
EJA no Brasil. Analisa o do-
cumentário “A invenção da 
infância” dirigido por Liliana 
Sulzback em uma aborda-
gem crítica sobre o quanto 
a infância tem sido roubada 
nos dias de hoje em todas 
as classes sociais. Traz di-
cas de leitura e ainda uma 
reportagem sobre o brincar 
na educação infantil.

Fonte: Autoras.

Figura 3 - Jornal Saberes 
Docentes

Fonte: Autoras.

Figura 4 - Jornal Educar PARFOR
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Considerações finais 
[...] a escola é um processo programado 
de ensino-aprendizagem, mas não apenas 
porque cada mestre esperado na sala de 
aula chegará para passar a matéria, mas 
porque é um tempo-espaço programado do 
encontro de gerações. De um lado, adultos 
que vêm se fazendo humanos, aprenden-
do esta difícil arte, de outro lado, as jovens 
gerações que querem aprender a ser, a imi-
tar os semelhantes. Receber seus apren-
dizados. Os aprendizados e as ferramen-
tas da cultura.” (ARROYO, 2001, p. 54).

Finalizamos nossas ideias com base nas palavras de Ar-
royo, apresentadas nesta epígrafe, pois consideramos que a es-
cola é o espaço onde a educação deve ser concebida no seu 
sentido mais amplo: como possibilidade de articulação do co-
nhecimento da cultura geral ao conhecimento científico. Assim, 
este artigo objetivou refletir sobre a importância de um currículo 
integrado em um curso de formação de professores, que deve 
considerar a realidade vivida nos diferentes contextos educa-
cionais de modo que todos aqueles que frequentam a escola, 
possam dela fazer parte com sentido e significado, ampliando 
sua leitura de mundo e refletindo sobre ele na intenção de trans-
formá-lo. 

Contrapondo-se a um processo formativo que desconsi-
dera estes aspectos, a intenção foi disseminar ideias de práticas 
articuladas à teoria na busca por um ensino que contemple to-
das as formas de conhecimento.

Para tanto, realizou uma breve discussão sobre a forma-
ção de professores, tendo como foco a formação de alunas-pro-
fessoras do curso de Pedagogia do Parfor, cuja maioria atua há 
mais de 10 anos em escolas públicas. 

Assim, abordamos neste artigo, a des(construção), a 
transformação e o empoderamento que o aprofundamento teóri-
co, por meio de um currículo interdisciplinar, é capaz de produzir 
na vida profissional de alunas-professoras do curso de Pedago-
gia do Parfor. Percebemos que a transposição didática da teoria, 
preocupando-se com a formação integral do aluno, é possível de 
ser feita a partir do comprometimento, de atitude de pesquisa, 
de busca e de troca dos profissionais envolvidos, conforme des-
taca Fazenda (1996).

Desta forma, quando percebemos a importância desta 
busca pelo conhecimento e pela qualificação, enxergamos uma 
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educação com caráter permanente e nós como sujeitos inacaba-
dos, segundo evidencia Freire (2004).

Consideramos, ainda, a necessidade da disseminação 
de propostas de formação continuada para professores que já 
atuam em escolas públicas, pois o currículo se torna vivo quan-
do é possível fazer, de forma imediata, a associação entre con-
teúdo/teoria à prática pedagógica cotidiana. Assim, a experiên-
cia vivida na sala de aula entre nós, professoras e professores 
da Universidade Metodista de São Paulo e alunas do curso de 
Pedagogia Parfor, tem nos ajudado a compreender a importân-
cia de um currículo vivo totalmente articulado aos saberes cons-
truídos por nossas alunas com base nas práticas escolares ex-
perienciadas nas escolas públicas de São Bernardo do Campo. 

A sala de aula na Universidade tem se mostrado como um 
espaço de encontro, onde o currículo se apresenta não apenas 
nos conteúdos programáticos que são tradicionalmente trans-
mitidos, mas também, dialeticamente discutidos, estabelecendo 
relações entre teoria e prática em um intenso processo de cons-
trução de conhecimentos.

Por fim, cabe ressaltar que as propostas pedagógicas vi-
vidas por nós, alunas e professoras/res do curso de Pedagogia 
Parfor, humildemente tentam romper com as relações de poder 
vivenciadas pelas abordagens tradicionais de educação. 

Aprendemos e ensinamos em comunhão. 
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USO DE BRINQUEDOS POPULARES COMO 
AUXÍLIO AO ENSINO DE FÍSICA

Ana Maria Silva1

 Eduardo Henrique Albuqueque Nascimento2

Alessandra dos Anjos Silva Nascimento3

Resumo
O papel dos brinquedos na vida de uma criança é muito gratifi-
cante, pois ajuda a desenvolver o lado psicológico, psicomotor 
e também pode ajudar na educação da mesma. Os brinquedos 
são hoje instrumentos utilizados tanto na terapia como na litera-
tura educacional da aprendizagem de crianças. São importantes 
também no processo ensino aprendizagem, pois despertam in-
teresse e curiosidade. E no ensino de física não é diferente. Po-
de-se aprender com os brinquedos, tantos os modernos como 
os rústicos.  O presente trabalho tem como foco ensinar Física 
através dos brinquedos populares aos alunos do 9º ano da Es-
cola Municipal Francisco Mendes em São João dos Patos – MA. 
A maioria dos alunos da referida escola, relatam que as aulas 
são administradas somente com giz, pincel, apagador e livros 
didáticos, o que muitas vezes contribui para falta de interesse 
e motivação. E é justamente neste ponto que o uso brinquedos 
populares se mostrou uma ferramenta poderosa no incentivo à 
aprendizagem, pois são completamente acessíveis e de fácil co-
nexão com a física, além de transformar a dinâmica das aulas, 
tornando-as muito mais atrativas. 
Palavras–chave: Brinquedos. Aprendizagem. Lazer.

Introdução

Os educadores precisam estimular determinadas caracte-
rísticas que ficam prejudicadas com a utilização da tecnologia e 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
– IFMA (Campus – São João dos Patos – MA). Graduação em Física. 
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IFMA (Campus – São Raimundo das Mangabeiras – MA). Mestre em 
Física. Eduardo.nascimento@ifma.edu.br
3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – 
IFMA (Campus – São Raimundo das Mangabeiras – MA). Mestre em 
Engenharia de Materiais. Alexsandra@ifma.edu.br
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a habilidade de ocupar esse local estável, sólido, no mundo que 
está em constante movimento. É preciso trabalhar a capacidade 
de se manter concentrado. E com isso focar no uso de experi-
mentos e no uso dos brinquedos populares, apresentados de 
maneira lúdica, pode se mostrar uma estratégia poderosa. Nas 
aulas com o uso dos brinquedos, os alunos participam com mais 
vontade de querer acertar as atividades sem ter medo de errar, a 
motivação apresenta-se estampada nos rostos de cada um de-
les, as perguntas e suas dúvidas são respondidas ao passar do 
tempo que estavam brincando com os brinquedos e resolvendo 
atividades. Desta forma o aluno deixa de ser um ouvinte e passa a 
ser um manipulador, formador de ideias e de hipóteses. Já o pro-
fessor passa a se um provocador de ideias, causador de questio-
namentos e deixa de ser um transmissor de conceitos e teorias.

Esta linha de trabalho faz o aluno despertar a curiosidade 
de aprender os conteúdos de física relacionando os brinquedos 
com o mundo real, ou seja, propiciam um contato com os brin-
quedos relacionados com os conceitos reais. 

Mizukami (1996), enfatiza que na abordagem tradicional 
no ambiente de sala de aula é importante que os alunos sejam 
instruídos pelo o professor, de maneira que os conteúdos devam 
ser absorvidos. 

A ênfase é dada às situações de sala de aula, onde os 
alunos são “instruídos” e “ensinados” pelo o professor. Os con-
teúdos e as informações têm que ser adquiridos e os modelos 
imitados. Os seus elementos fundamentais são imagens estáti-
cas que progressivamente são “empresas” nos alunos, cópias 
de modelos exteriores que serão gravadas nas mentes indivi-
duais (MIZUKAMI, 1996, p. 3).

Nota-se que, ao administrar conteúdos tradicionais, o pro-
fessor preocupa-se em cumprir os assuntos planejados à risca, 
sem verificar se os alunos estão aprendendo ou não os conteú-
dos (KISHIMOTO et al., 1999). 

Uma das decorrências do ensino tradicional, já que a apren-
dizagem consiste em aquisição de informações e demonstrações 
transmitidas, é que propicia a formação de reações estereotipa-
das, de automatismo denominados hábitos, geralmente isolados 
uns dos outros e aplicáveis, quase sempre, somente às situa-
ções idênticas em que foram adquiridas.  O aluno que adquiriu o 
hábito ou que “aprendeu” apresenta, com frequência compreen-
são parcial. Ignoram-se as deferências individuais. É um ensino 
que se preocupa mais com a quantidade de noções/conceito/
informação do que pensamento reflexivo (MEDEIROS, 2005).

Observa-se, muitas das vezes, que os professores são 
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mais acostumados a usarem texto, livros, giz ou pincel, e o qua-
dro negro ou o branco, para poder deixar os alunos ocupados e 
ter a disciplina perfeita, visando assim conseguir abordar todos 
os conteúdos do plano. O professor é o centro das atenções no 
processo de ensino. Os alunos mantêm-se sentados e em silên-
cio e depois executam as devidas ordens ditas pelo professor 
(MIZUKAMI,1996). Com isso, prender atenção e mantê-los em 
silêncio, necessita de muito esforço do professor e portanto, os 
conteúdos são passados muito rápido e muitas das vezes sem 
ter contextualização, assim os alunos acabam sendo prejudica-
dos.
   
Metodologia

As atividades praticadas no âmbito experimental do 9º 
ano nas disciplinas de Ciências, ainda ficam muito a desejar, 
devido o ensino persistir no modo tradicional.

O trabalho realizado na escola EMFMV, nas duas turmas 
do 9º ano, foi dividido em três partes:

• A primeira foi apresentar os brinquedos aos alunos, em 
seguida administrar as aulas sem o uso dos mesmos;

• Na segunda parte foram administrados os mesmos con-
teúdos com o uso dos brinquedos apresentados nas aulas ante-
riores. Após as aulas foram feita as análises das atividades com 
e sem os brinquedos;

• Na terceira parte foram feitas as oficinas produzidas pe-
los os próprios alunos, onde, logo após, os alunos colocaram em 
prática a aprendizagem de novos conteúdos, colocando a “mão 
na massa”.

Os materiais utilizados foram:
• Garrafas PETS; 
• Tampa de garrafas PETS;
• Cola;
• Arame;
• Palito de churrasco;
• Latas de Margarinas;
• Latas de sardinhas;
• Papelão;
• Chinelos de bolachas usados;
• Garrafas de energéticos;
• Pequenos motores;
• Lâmpadas de led;
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• Barbante;
• Linha.

O primeiro carro foi produzido com lata de sardinha. Pre-
cisou de uma lata de sardinha, quatro tampas de garrafa PET, 
dois pedaços de arame e linha. Foram feitos quatro furos na lata, 
dois na parte dianteira e dois na traseira, para colocar os dois 
pedaços de arame. Nas extremidades do arame foram coloca-
das as tampas de garrafa PET. 

Figura 1 – Confecção de carrinho de lata de sardinha.

Fonte: Autores.

O segundo carro foi produzido com garrafa PET, quatro 
tampas da mesma, palitos de churrasco e o processo de monta-
gem foi o mesmo da lata de sardinha.

Figura 2 – Confecção de carrinho de garrafa pet.

Fonte: Autores.
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O terceiro carro foi confeccionado com lata de margarina, 
quatro tampas de garrafa pet, palitos de churrasco e o mesmo 
processo de montagem dos anteriores.

Figura 3 - Diversos carrinhos confeccionados pelos alunos para uso 
da aula de Física.

Fonte: Autores.

Apresentação e análise dos resultados

Ensinar física não é fácil. Aprender é menos ainda. A me-
todologia utilizada neste trabalho de ensinar física através de 
brinquedos de baixo custo pode nos proporcionar uma vasta ex-
periência como professor de física, mostrando que são úteis não 
só no processo pedagógico, como também no próprio enriqueci-
mento do professor através da experiência do ensino. Antes de 
qualquer coisa, deve ser claro para todo professor que ensinar 
também é um processo de aprendizado. E não só da matéria 
que se está ensinando; ao ensinar, estabelecemos uma relação 
com aqueles que estão nos ouvindo. Educar é, também, um pro-
cesso de autodescoberta, em que a mensagem e seu significa-
do refletem a visão de mundo do educador.

Pode-se mostrar através deste trabalho para aqueles que 
pensam que física - e todas as ciências naturais – é somente for-
mulação quantitativa, que é possível ensinar tais disciplinas de 
forma lúdica, podendo ser aplicado para o ensino da física em 
todos os níveis. Desde uma simples demonstração de o movi-
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mento pendular para alunos do nível básico ao cálculo da função 
de correlação de um campo quântico.

Através desta metodologia utilizada neste trabalho, foi 
possível mostrar aos alunos que a física é um processo de des-
coberta do mundo natural e de suas propriedades. Uma apro-
priação desse mundo através de uma linguagem que nós, hu-
manos, podemos compreender. Talvez a parte mais difícil no 
ensino da física seja a tradução do fenômeno observado em 
símbolo. Uma coisa é ver na prática como ocorre o movimento 
uniformemente variado e, outra é escrever uma equação que re-
presente a variação da sua posição no tempo. Mas é justamente 
aqui que o desafio pode ser transformado em bônus; um dos 
aspectos mais belos da ciência é ela ser capaz de explicar quan-
titativamente fenômenos observados. Então, o ensino da física 
deve, necessariamente, conectar a visualização do fenômeno e 
sua expressão matemática.

Lamentavelmente, ainda é possível para um aluno termi-
nar o 9º ano sem jamais ver algum fenômeno ligado às equa-
ções que ele ou ela estudou em classe. Somos vítima dessa 
prática de distanciamento entre a física da sala de aula e a física 
do mundo.

Não existe nada mais fascinante no aprendizado da ciên-
cia do que vê-la em ação. E, contrariamente ao que se possa 
pensar, não são necessárias grandes verbas para montar uma 
série de demonstrações efetivas e estimulantes, tanto para o 
professor como para seus alunos.     

Foi possível criar um laboratório em sala de aula com ajuda 

Figura 4 – Alunos envolvidos na aula prática.

Fonte: Autores.
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dos alunos para discutir conceitos básicos da física newtoniana. 
Usando recursos baratos e de fáceis disponibilidades, 

como a construção de carrinhos de rolimã; certamente, algo se 
move na vizinhança de sua escola. 

Percebemos que o ensino de física tem de traduzir a pai-
xão pela descoberta. O aluno deve participar desse processo 
durante a aula, e não apenas receber a informação pronta. Este 
método, desde a construção até a aplicação dos conteúdos tra-
balhados anteriormente de forma teórica, foi de suma importân-
cia para o aprendizado destes alunos que não precisarão me-
morizar as fórmulas, mas lembrará da relação necessária para 
calcular velocidade, aceleração assim como os conceitos bá-
sicos de repouso, movimento, trajetória, deslocamento, dentre 
outros. 

É muito comum, no ensino de ciência, omitir a parte mais 
essencial, que é justamente o fascínio que leva um cientista a 
dedicar toda uma vida ao estudo da natureza. Sem esse ele-
mento, ciência vira um exercício intelectual destituído de paixão, 
uma mera repetição de conceitos e fórmulas. Uma vez que os 
quatro pontos acima são integrados na sala de aula, acredito 
que ciência passa a ser algo maior, mais profundo do que a 
aplicação do método científico. Ela passa a fazer parte da his-
tória das ideias, do nosso esforço em compreendermos nossa 
essência e a do mundo à nossa volta. Ao comunicarmos es-
sas ideias aos nossos alunos, estamos recriando essa história, 
transformando a sala de aula em um laboratório de anseios e 
descobertas, rendendo tributo a essa grande aventura humana.

Resultados

Com a intenção de obter dados que mostrasse se o traba-
lho realizado foi satisfatório ou não para os alunos, foi aplicado 
um questionário para que fosse analisado e discutido.

A presente pesquisa trata da importância do uso de brin-
quedos populares como auxílio ao ensino de física na Escola 
Municipal Francisco Mendes no Município de São João dos Pa-
tos – MA com turma do 9º ano do Ensino Fundamental. O resul-
tado do questionário é apresentado na forma de gráficos abaixo.
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Gráfico 1 – Disciplina considerada mais difícil no 9º ano.

Fonte: Autores.

Gráfico 2 – Resolução de dúvidas sobre os conteúdos

Fonte: Autores.

Gráfico 3 – Aulas dinâmicas ou tradicionais.

Fonte: Autores.
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De acordo com os dados obtidos foi possível construir os 
gráficos de acordo como mostra acima. 

O gráfico 1 mostra que 60% dos alunos entrevistados 
gostam de Física, 20% gosta de química, 4% não gosta de ne-
nhuma das duas e 16% gostam das duas.

O gráfico 2 mostra que 98% consegue tirar as dúvidas 
com aulas com experimentos e oficinas e 2% conseguem tirar 
as dúvidas somente com o livro didático e pincel.

O gráfico 3 mostra que 99% preferem aulas dinâmicas, 
pois aprendem bem mais e são mais divertidas e 1% preferem 
aulas do modo tradicionais.

Atualmente, nos deparamos com uma realidade educa-
cional com alunos “super-conectados” a internet e com pouca 
motivação em sala de aula. Essa grande quantidade de alunos 
desmotivados e despreocupados com seu nível de conheci-
mento nos faz buscar meios de ensino que sejam atrativos e ao 
mesmo tempo sejam simples de implementar e de baixo custo. 
Diante deste cenário propomos este método pedagógico confec-
cionado com materiais recicláveis, o que torna acessível pratica-
mente para todo professor com disposição para utilizá-lo.

Foi observado que grande parte dos alunos necessitou 
de um estímulo para começar a interagir. No entanto, de modo 
geral, todos gostaram da experiência, visto que se trata uma 
atividade diferente das aulas tradicionais. A palavra lúdico vem 
do latim ludus e significa brincar e neste brincar, estão inseridos 
os jogos, divertimentos e brinquedos.

Considerações finais

 De acordo com que foi constatado nesta pesquisa 
convém esclarecer que realmente os brinquedos contribuem 
e muito para a construção dos conhecimentos e motivar o 
interesse a prender física na vida escolar do ser humano 
independentemente da idade e do brinquedo. E quando 
nos deparamos com os problemas, os alunos perceberam a 
importância de se desenvolver competências de unir o abstrato 
com o concreto, ou seja, o conhecimento com o uso e construção 
dos brinquedos nas aulas de Física. E com isso compreender 
a importância da física na nossa vida, no nosso cotidiano e 
sua aplicabilidade no campo de trabalho que o aluno venha a 
escolher no futuro como uma profissão.

Na escola atitudes, disciplinares, como por exemplo, 
aulas com Datashow, com filmes, dinâmicas, passa ou repassa, 
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debates tendem à prender um pouco o interesse dos alunos 
nas aulas, mas por pouco tempo, e acaba ele voltando pra a 
famosa bagunça. Cabe a escola e aos professores procurarem 
meios que realmente possam ser atraentes e que amenizem os 
problemas de interesse e concentração dos alunos nas aulas, 
principalmente nas aulas em que há cálculos, como física, 
matemática, química entre outras. E trazer mais ainda a família a 
acompanhar mais de perto o processo educativo de seus filhos, 
principalmente na fase da adolescência, pois é um período da 
vida que requer uma atenção redobrada.

Os educadores juntamente com os alunos devem ter um 
laço de amizade bem forte e agradável e que haja confiança em 
ambas as partes, para que possa haver diálogo. Os estudos irão 
definir por completo o rumo que suas vidas devem tomar nos 
caminhos certo ou errado. Os brinquedos serão instrumentos 
que facilitarão a aprendizagem com mais interesse por parte dos 
alunos, no que eles precisam aprender no mundo da física com 
mais facilidade e prazer de aprender os conteúdos de Física.
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Resumo
Esse artigo apresenta uma pesquisa cujo objetivo é relatar a ex-
periência interdisciplinar envolvendo Tecnologia de Informação 
e Comunicação (TIC) e a disciplina de Educação Física. Consis-
te na construção e aplicação de uma atividade via ferramenta 
Webquest, por meio do celular, buscando analisar as dificulda-
des e possibilidades desta metodologia de ensino referente à 
aplicação do conteúdo teórico nas aulas de Educação Física. 
Esta pesquisa foi resultado do Trabalho de Conclusão de Curso 
de Licenciatura em Computação oferecido pelo Plano Nacional 
de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor Pre-
sencial), pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 
no Polo de Santarém-PA. A pesquisa foi implementada na Es-
cola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frei Ambrósio, 
com 22 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Como forma 
de legitimar os resultados obtidos durante a construção e apli-
cação da ferramenta Webquest, confrontamos as evidências de-
tectadas por meio dos registros efetuados durante as fases an-
teriormente citadas e as recomendações teórico-metodológicas 
utilizadas, com base nos princípios da metodologia Experimento 
de Ensino, conforme Cobb et al. (2003) e da própria metodologia 
Webquest. Conclui-se que o conhecimento teórico dos alunos 
na disciplina Educação Física foi, em sua maioria, alicerçado e 
enriquecido por meio da utilização da metodologia Webquest via 
celular.
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Introdução

No Séc. XX com o surgimento da globalização e com o 
desenvolvimento científico e tecnológico tornou imprescindível 
ao professor uma atualização de suas praticas metodológicas 
através da utilização de Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC), visando concretizar a produtividade do aluno que 
está inserido neste contexto, de forma a receber estas informa-
ções e transformá-las em conhecimento. Inserir-se na socieda-
de da informação não significa apenas ter acesso à tecnologia 
de informação e comunicação (TIC), mas, principalmente, saber 
utilizar essa tecnologia com o objetivo de buscar e selecionar 
informações que permitam a cada pessoa compreender o mun-
do, resolver problemas do cotidiano e atuar na transformação 
de seu contexto. Dentre estas tecnologias, tornou-se imperativa 
a utilização do celular e da internet, tanto nos meios social e 
econômico, quanto no meio educacional, portanto os educado-
res devem se mobilizar no sentido de selecionar a forma mais 
adequada de aplicar estas tecnologias na construção do conhe-
cimento. 

A internet, no âmbito educacional, apresenta diversas 
possibilidades, porém este estudo tem como foco a ferramenta 
Webquest, aplicada através do celular, como recurso pedagó-
gico no processo de ensino aprendizagem nas aulas de Edu-
cação Física, visando tornar mais atrativas as aulas teóricas da 
referida disciplina, pois atualmente educadores físicos têm uma 
série de opções para integrar a tecnologia em suas classes. No 
entanto grande parte desses recursos destina-se unicamente a 
parte prática da disciplina, não abrangendo, portanto a aplicação 
teórica da mesma. O que evidencia um dos grandes problemas 
enfrentados pela disciplina de Educação Física: a relação teoria 
e prática no âmbito de seu desenvolvimento escolar.

 Fundamentação teórica

Abar e Barbosa (2008, p. 11) conceituam a metodologia 
Webquest como uma atividade didática estruturada de forma 
que os discentes desenvolvam uma tarefa de investigação usan-
do principalmente os recursos da internet. Barato (2004, p. 1) 
em seu artigo “A alma da Webquest” relata que a metodologia 
Webquest foi desenvolvida em 1995, pelo professor Bernie Do-
dge da Universidade Estadual de San Diego, na exposição do 
conteúdo de um curso sobre o software Archeotype, no qual o 



475

único recurso disponível, para aplicação do curso, era o acesso 
à internet.

Nesta metodologia pedagógica o conhecimento se reflete 
na capacidade dos alunos para encontrar soluções para os pro-
blemas não só na sala de aula, mas na vida real, bem como, a 
enfase é também na transferência de conhecimento em contex-
tos da vida real. Barato (2004, p. 2), afirma que:

[...] Dentro da perspectiva construtivista 
que inspira o modelo WebQuest, o Proces-
so é visto como um andaime que dá se-
gurança aos aprendizes para que estes ul-
trapassem seus próprios limites cognitivos 
e elaborem um saber capaz de resolver o 
problema proposto pela tarefa [...].

A Webquest é considerada uma forma de “andaime” para 
níveis mais elevados de aprendizagem, uma vez que promovem 
a resolução de tarefas, fornecem links para sites e orientam o 
desenvolvimento de habilidades de pensamento através de in-
quérito. Segundo Silva (2008, p. 83) a Webquest se caracteriza 
pela estruturação proposta inicialmente por Bernie Dodgie em 
1995 a qual possui seções básicas: Introdução, Tarefa, Proces-
so, Recursos, Avaliação e Conclusão.

• Introdução: É um texto que deve apresentar o assun-
to de forma sintética, visando motivar a curiosidade do 
aluno em relação ao tema proposto, propondo questões 
que fundamentarão o processo investigativo.
• Tarefa: Define a ação que deverá ocorrer, propondo 
de forma clara a elaboração de um evento ou produto 
relacionado à vivência diária, contextualizando com a 
realidade do aluno, desafiando o aluno a buscar a cons-
trução do próprio conhecimento.
• Processo: É a “parte da webquest onde o aluno vai en-
contrar a descrição de todos os procedimentos a serem 
seguidos para o desempenho das atividades” (SILVA, 
2008, p.84).
• Recursos: São informações necessárias para a con-
cretização da tarefa. “São os sites, links, livros, jornais, 
vídeos, revistas, etc. que o professor seleciona como 
fonte de pesquisa para os alunos” (SILVA, 2008, p.84).
• Avaliação: Deve apresentar claramente como será 
avaliado o resultado obtido através da tarefa e quais 
fatores indicarão que ela foi concluída com êxito, es-
tabelecendo critérios de acordo com os níveis de de-
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sempenho que podem ser alcançados dentro de cada 
característica do produto elaborado.
• Conclusão: Expõe o objetivo geral do que foi estudado, 
reiterando aspectos abordados na introdução, sinalizan-
do como o aluno poderá continuar adquirindo conheci-
mentos sobre o tema proposto.

Metodologia

Esta pesquisa se configura em quanti-qualitativa, que de 
acordo com Figueiredo (2007, p. 95) é o “método que associa 
análise estatística à investigação dos significados das relações 
humanas, privilegiando a melhor compreensão do tema a ser 
estudado facilitando assim a interpretação dos dados obtidos.” 
Este estudo descritivo analítico foi realizado na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Frei Ambrósio, o instrumento 
de coleta de dados consistiu em um questionário fechado, com 
doze perguntas e a observação sistemática. Na elaboração do 
questionário procurou-se investigar o principal meio e local de 
acesso à internet dos alunos, os benefícios e desvantagens ob-
tidos por meio da utilização da metodologia Webquest e qual a 
relação desta metodologia com a assimilação do conhecimento 
do conteúdo da disciplina Educação Física. O instrumento foi 
aplicado a 22 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental no ano 
letivo de 2015. Cada participante respondeu as questões indivi-
dualmente, durante as aulas teóricas de Educação Física dentro 
da sala de aula. Utilizamos técnicas estatísticas descritivas na 
analise dos dados obtidos de modo a contribuir na verificação 
das informações e reinterpretação das observações quanti-qua-
litativas, permitindo assim interpretações mais objetivas.

A pesquisa se dividiu em duas etapas: a confecção e apli-
cação da Webquest. Para a confecção da Webquest, optamos 
por uma plataforma com ferramentas de edição prontas, com 
templates e layouts disponíveis para pré-seleção. Dentre as pla-
taformas disponíveis, escolhemos a Wix, destinada a construção 
de sites, por ser gratuita e de fácil utilização, permitindo assim, 
editar a Webquest com facilidade. Confecciou-se a Webquest 
seguindo o suporte de um “site”, inserindo a estrutura da WQ 
aos tópicos do Menu.

A escolha do tema abordado pela Webquest seguiu o Pla-
no de Curso da disciplina de Educação Física, o qual destinou 
para o quarto bimestre o conteúdo Basquetebol, sendo espe-
cificamente trabalhados no sexto ano do Ensino Fundamental 
os fundamentos passes e drible da referida modalidade. Após a 
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definição do tema iniciou-se a elaboração da Introdução da We-
bquest, procurando despertar o interesse dos alunos em relação 
ao assunto abordado. Priorizamos por utilizar uma linguagem 
clara e compreensível, direcionada a faixa etária do público alvo, 
visando facilitar a compreensão por parte dos alunos.

Na Tarefa se propôs aos alunos assumirem o papel de 
técnicos de um time de basquetebol, que deveriam treinar os 
passes e os dribles do seu time. Desafiando o aluno a resolver 
um problema da vida real, contextualizando a aprendizagem de 
Educação Física e expandindo o aprendizado para além das li-
mitações físicas da escola. Segundo Pozo (1998, p. 9): “[...] o 
ensino baseado na solução de problemas pressupõe promover 
nos alunos o domínio de procedimentos, assim como a utiliza-
ção dos conhecimentos disponíveis, para dar resposta a situa-
ções variáveis e diferentes [...].”

Dessa forma, se orientou os alunos a buscarem primei-
ramente a conceituação do fundamento trabalhado, visando 
conjugar o aporte teórico da disciplina Educação Física com a 
realidade possível. Após a conceituação, os alunos deveriam 
classificar os fundamentos de acordo com o tipo e identificar os 
erros mais comuns e a forma correta de execução. Para estrutu-
rar o Processo, se descreveu os passos que o estudante deveria 
seguir para executar a tarefa proposta, de forma clara e objetiva. 
No processo se utilizou a estratégia de dividir a Tarefa em sub-
tarefas, descrevendo as perspectivas para cada integrante da 
equipe. 

A escolha das fontes foi essencial para elaboração dos 
Recursos da Webquest. Após selecionar previamente os sites, 
por meio de uma pesquisa minuciosa na Internet, elaborou-se 
uma lista de links necessários para ajudar o estudante a realizar 
cada etapa da Tarefa. Teve o cuidado de oferecer o maior nú-
mero possível de recursos existentes e comprovadamente úteis 
para orientar essa etapa, de modo que eles próprios são sufi-
cientemente atraentes e motivadores para engajar os alunos no 
trabalho.

Os critérios de avaliação foram aplicados de forma justa, 
clara, coerente e específica para o conjunto de tarefas. O mode-
lo aplicado seguiu os modelos de avaliação clássicos que exis-
tem comumente nas Webquests. Os critérios foram detalhados e 
forneceram feedback formativo específico para os alunos sobre 
as tarefas e o processo, dizendo-lhes quais são os critérios de 
qualidade aplicados na avaliação.

Na conclusão expomos sinteticamente as capacidades 
esperadas ao final do desenvolvimento da Webquest. O objetivo 
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foi gerar uma reformulação e atualização de aprendizagem. Ou 
seja, tendo em vista a aprendizagem através da tarefa e subta-
refas que foram desenvolvidas, fazer o aluno tornar explícitos 
os seus novos esquemas de conhecimento sobre o conteúdo 
aprendido. Nesta seção se resumiu a experiência, incentivou-os 
a reflexão sobre o processo e se generalizou o que foi aprendi-
do. Ao concluir com a atividade no Webquest, se incentivou os 
alunos a sugerir algumas formas diferenciadas para executar a 
Tarefa a fim de melhorar a atividade.

A aplicação da Webquest ocorreu nos horários das aulas 
de Educação Física às segundas-feiras no 5º e no 6º tempo de 
aula. Foram necessários quatro dias aplicando a metodologia 
para concluir a atividade, cada dia correspondeu a uma etapa 
da aplicação da Webquest. O laboratório da escola não possuía 
professor especificamente lotado para aquele espaço pedagógi-
co, fato este que segundo as normas da escola impossibilitava 
sua utilização. Optamos então por utilizar outro aparato tecno-
lógico que nos permitiria acesso à internet e cuja utilização era 
predominante entre os alunos: o celular.

No dia 4 de janeiro de 2016 iniciou a atividade com uma 
explanação sobre o desenvolvimento da metodologia, explican-
do o conceito e as características da Webquest. Solicitou que 
os alunos conectassem os celulares a internet utilizando o Wi-
ffi da escola para acessar o endereço eletrônico onde estava 
hospedada a Webquest: http://maryanneef.wix.com/basquete-
bolwebquest. Após estarem conectados os alunos visualizaram 
a introdução da Webquest demonstrando curiosidade e moti-
vação diante do novo método utilizado para aprender a teoria 
de Educação Física e transcrevessem para o caderno as infor-
mações que consideraram pertinentes. Na próxima página da 
Webquest, os alunos tiveram acesso a Tarefa, neste momento 
surgiu algumas dúvidas, assim, foram a aguardar a visualização 
do Processo, pois o mesmo esclareceria os questionamentos 
levantados. Ao iniciarem a etapa do Processo, os alunos com-
preenderam rapidamente a forma de execução da tarefa e se 
organizaram em equipes, sendo três equipes com quatro com-
ponentes e duas equipes com cinco componentes, de acordo 
com suas afinidades. Posteriormente sorteamos o fundamento 
correspondente a cada equipe.

No dia 11 de janeiro de 2016, ao iniciarmos a aula, os alu-
nos se posicionaram nas equipes organizadas na aula anterior e 
definiram quem ficaria responsável por cada subtarefa (concei-
to, classificação, erros de execução e forma correta de executar 
a prática), acessaram então a página de Recursos da Webquest 
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e utilizaram os links disponíveis para selecionar as informações 
necessárias para que sua equipe completasse a Tarefa de for-
ma satisfatória, sempre registrando as informações no caderno. 
Durante esta etapa os alunos não apresentaram dificuldades de 
compreensão do conteúdo trabalhado, no entanto a dificuldade 
apresentada foi à baixa intensidade do sinal de internet o que 
tornou a pesquisa mais lenta.

No dia 18 de janeiro de 2016, os alunos deram continuida-
de à pesquisa de informações referentes à Tarefa visualizando 
os vídeos sobre ao tema disponível nos links encontrados na 
página de Recursos da WebQuest, discutiram em equipe as in-
formações coletadas e organizaram a forma de apresentação. 
Após cada equipe dar por finalizada a sua tarefa, solicitamos 
que os alunos acessassem a página de Avaliação da Webquest, 
na qual encontraram os critérios necessários para que cada sub-
tarefa alcançasse a média referente à atividade. Ao lerem os 
critérios às equipes revisaram seus conteúdos tentando adequá-
-los aos critérios solicitados, requerendo por vezes nossa opi-
nião acerca do que já haviam produzido. Ao final da aula todas 
as equipes demonstraram-se satisfeitas com o conhecimento 
produzido e ansiosas pela sua execução prática 

No dia 25 de janeiro de 2016, os alunos se dirigiram a 
quadra da escola onde realizaram as apresentações. Cada equi-
pe explicou o conceito e a classificação do fundamento pelo qual 
ficou responsável, depois executaram na prática a forma correta 
de sua execução identificando os erros mais comuns, dados es-
tes coletados através dos vídeos acessados na Webquest. Após 
a apresentação de todas as equipes pedimos aos alunos que 
comentassem a atividade, muitos comentaram que se sentiram 
motivados a participar das aulas e por isso tiveram maior facili-
dade em absorver os conteúdos. Mas do que isso, pudemos ob-
servar que os alunos conseguiram transformar as informações 
obtidas em conhecimento prático, ao executar os fundamentos 
de forma correta na prática.

Resultados 

A análise dos resultados da pesquisa revela que os alunos 
pesquisados estavam familiarizados as novas tecnologias, pois 
a maioria possuía acesso ao computador em casa ou em cybers, 
no entanto nenhum aluno possuía acesso ao computador na es-
cola, pois o Laboratório de Informática da escola encontra-se 
desativado e os computadores em funcionamento encontram-se 
disponíveis unicamente para o setor administrativo da escola.
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Observou-se que o quantitativo de alunos que possuem 
celulares que corresponde a 82% (18 alunos), também possui 
acesso à internet e em contrapartida o quantitativo de alunos 
que não possui celular que são 18% (04 alunos), também não 
possui acesso à internet, fazendo deste fato uma informação 
onde vemos que o acesso à internet atualmente está diretamen-
te relacionado à utilização das tecnologias móveis.

Verificou-se que a porcentagem dos alunos que acessam 
a internet em casa se equipara a porcentagem dos alunos que 
acessam a internet em outros locais, ficando equivalente a 41% 
(09 alunos) nos dois casos, 18% (04) dos alunos não acessam 
em nenhum lugar, pois não possuem acesso à internet como ci-
tado anteriormente e nenhum aluno acessa a internet na escola 
ou no cyber, o que leva a deduzir que os 23% (05) dos alunos 
que utilizam o computador no cyber, realizam outras atividades 
que não o acesso à internet.

A pesquisa mostrou que nenhum dos alunos pesquisados 
haviam utilizado anteriormente o celular ou metodologia Web-
quest nas atividades escolares e que os alunos que possuem 
celulares e acesso a internet tiveram facilidade em desenvolver 
a atividade, em contrapartida os alunos que não possuía celu-
lar, não sabiam utilizar a internet dificultando a compreensão da 
Tarefa.

Os resultados apresentados demonstram que a Webquest 
diversificou o conteúdo de Educação Física, incentivou a busca 
de novos conhecimentos, promoveu a motivação de equipe e 
facilitou a compreensão da Tarefa exigida pela disciplina.

A maior porcentagem dos alunos quando questionados 
se, foi possível perceber que seus colegas tiveram maior interes-
se pelo conteúdo da disciplina devido à utilização da Webquest 
responderam afirmativamente. Segundo os resultados obtidos 
na pesquisa todos os entrevistados obtiveram compreensão do 
assunto trabalhado através da Webquest e em sua maioria con-
sideraram que o desenvolvimento do trabalho, após a inclusão 
desta metodologia, foi excelente e os trabalhos ficaram mais 
criativos, opinando que todos os professores deveriam utilizar 
essa ferramenta, pois se interessam em ter aulas que utilizem o 
celular e a internet, nenhum aluno considerou que os trabalhos 
executados não mudaram em nada em relação ao período em 
que não utilizavam a Webquest.

A aplicação da Webquest através do celular obteve o 
mesmo êxito esperado da aplicação metodológica utilizando o 
computador, pois possibilitou aos alunos integrarem o desenvol-
vimento do trabalho aos recursos disponíveis na Internet, de for-
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ma que alcançaram os objetivos do currículo e proporcionando 
aos alunos melhores oportunidades de aprendizagem.

No presente trabalho, a receptividade dos alunos ao uso 
da ferramenta webquest como meio para o ensino na disciplina 
de educação Física no processo de ensino e aprendizagem en-
tre a teoria e a prática foi significativa, ou seja, vem a somar de 
forma positiva. Não foram registrados quaisquer resistência ou 
dificuldade especifica a utilização da ferramenta webquest, que 
se mostrou uma metodologia de importante utilidade nas aulas 
de Educação Física e que é uma atividade didática que possibili-
ta um trabalho significativo, construtivo e colaborativo.

Conclusão

Na atualidade precisamos de novas concepções para as 
abordagens dos conteúdos, novas metodologias de ensino e 
novas perspectivas para a ação dos professores e alunos. No 
presente trabalho notou-se que podemos desenvolver as habi-
lidades cognitivas, sociais e tecnológicas de nossos discentes 
utilizando as novas tecnologias. O ensino da educação física 
pode ser potencializado pelo uso da Webquest e as tecnologias 
móveis com acesso à internet. Esse recurso pode contribuir para 
que as aulas sejam ilustrativas, mais dinâmicas e se aproximem 
mais do dia a dia dos estudantes, favorecendo que os estudan-
tes assimilem e apropriem-se de alguns conceitos abstratos 
para eles.

Se pode concluir que a pesquisa direcionada na internet 
permitiu o acesso a informações fidedignas que cooperaram 
para o êxito da aprendizagem, uma vez que ao manipular as 
informações coletadas o aluno adquiriu competências e habili-
dades necessárias para a correta execução dos fundamentos do 
Basquetebol na prática.

Contudo, o uso das TICs e desta ferramenta mediadora, 
não deve ser pensada como a solução para a educação e, espe-
cialmente, para o desinteresse dos estudantes frente aos con-
teúdos dados nas aulas, mas devem e podem ser consideradas 
como ferramentas auxiliares e estimuladoras para os mesmos 
nos processos de ensino e de aprendizagem em busca do co-
nhecimento. Ressaltamos também a necessidade de promover 
mais estudos referentes a diferentes vertentes associadas à pro-
dução e/ou utilização de Webquest por professores e alunos.

Conclui-se, portanto, que o uso dessa ferramenta 
mediadora, pode ser inserida no contexto de ensino aprendizagem 
como material didático adaptado ao ensino de Educação Física 
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e pode contribuir na autonomia dos estudantes na construção 
do conhecimento.
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