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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa trata da importância do currículo organizado em Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem junto a uma unidade escolar no município de Araraquara-SP. Assim, discutimos 

como esse tipo de currículo se estrutura, quais suas dificuldades de operacionalização e os 

caminhos viáveis para que ele se realize, de forma a contemplar todo o alunado, sem que seja 

perdida a bagagem cultural e multicultural trazida por cada indivíduo ao se inserir no ambiente 

escolar. Procurando identificar essas dificuldades e contribuir para o enfrentamento e 

superação das mesmas é que se configura essa pesquisa de natureza qualitativa, constituída a 

partir da perspectiva colaborativa, assumindo como estratégia a constituição de um Grupo 

Colaborativo de Trabalho. Ao observar, em trabalho de campo, a maneira como esse currículo 

se vincula às práticas pedagógicas, considerando as suas necessidades e fundamentações, a 

pesquisa se propõe a dialogar com um grupo de professores do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental, ativos na carreira, investigando suas formações e perspectivas. Adotando como 

referenciais teóricos estudos que abordam as novas tendências na formação de professores, a 

concepção de currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem e a pesquisa 

colaborativa analisamos as contribuições em relação às necessidades formativas de professores 

para o desenvolvimento de um currículo organizado em Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem. Para isso, constituímos um grupo formado por quinze professoras dos anos 

iniciais, 1º ao 5º ano, do Ensino Fundamental.  Ao longo do primeiro semestre de 2016 foram 

desenvolvidos 15 encontros semanais, com atividades registradas, gravadas e transcritas. 

Vários registros escritos foram realizados pelas professoras participantes. Tanto as gravações 

como os registros foram documentados. As atividades escritas, textos e listas de presenças das 

professoras nos HTPCs foram arquivados num portfólio. Observa-se que o grupo trouxe 

contribuições para a superação de dificuldades enfrentadas no tocante a operacionalização de 

um currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem bem como para o desenvolvimento 

profissional. No presente estudo, o tempo não nos pareceu suficiente e consideramos que 

precisaria de outros momentos coletivos, principalmente para a aprendizagem das professoras 

quanto ao novo modelo proposto de Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar para rede 

municipal de ensino de Araraquara. Apesar disso, o grupo realizou um trabalho significativo e 

configurou-se como uma excelente proposta de programa de desenvolvimento profissional 

baseado na teorização da prática vivenciada pelas professoras.  A pesquisa bibliográfica revela, 

também, que os estudos a esse respeito são pouco desenvolvidos, apesar da sua extrema 

necessidade.  

 

 

 

Palavras-chaves: Currículo. Expectativas de Ensino e Aprendizagem. Formação de Professor. 

Políticas Públicas. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

 

This research deals with the importance of the curriculum organized in Expectations of 

Teaching and Learning together with a school unit in the city of Araraquara (SP). Thus, it 

discusses how this type of curriculum is structured, what its difficulties of operationalization 

and the viable ways for it to take place, in order to contemplate the whole student, without 

losing the cultural and multicultural baggage brought by each individual when inserting in the 

school environment. In order to identify these difficulties and contribute to the coping and 

overcoming of these difficulties, it is this research of a qualitative nature, constituted from the 

collaborative perspective, assuming as strategy the constitution of a collaborative working 

group. When observing, in field work, the way in which this curriculum is linked to 

pedagogical practices, considering their needs and foundations, the research proposes to 

dialogue with a group of teachers from the 1st to 5th year of elementary school, active in the 

career, Investigating their formations and perspectives. Adopting as theoretical references 

studies that address the new trends in teacher education, the curriculum conception organized 

by Expectations of Teaching and Learning and collaborative research, we analyze the 

contributions regarding the training needs of teachers for the development of a curriculum 

organized in Expectations of Teaching and learning. For this reason, we have put together a 

group formed by 15 teachers of the early years of elementary education. Throughout the first 

half of 2016 were developed 15 weekly meetings, with activities that are logged, recorded and 

transcribed. Several written records were made by the participating teachers. Both the 

recordings as records were documented. The written activities, attendance lists of teachers in 

HTPCs and texts were stored in a portfolio. It should be noted that the group brought 

contributions to overcome difficulties encountered in relation to the operationalization of a 

curriculum by expectations of teaching and learning as well as for the professional 

development of teachers. n the present study, the time we did not enough and we believe that it 

would take other collective moments, mainly for the learning of teachers regarding the new 

model proposed Work Plan of faculty for interdisciplinary local public schools in Araraquara. 

Despite this, the group held a meaningful work and configured itself as an excellent proposal 

for a professional development program based on the theorization of practice experienced by 

the teachers. The bibliographical research also reveals that the studies in this respect are little 

developed, in spite of its extreme need. 

 

 

 

Keywords: Curriculum. Expectations of Teaching and Learning. Training of teachers. Public 

policies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo sobre as necessidades 

formativas dos professores do Ensino Fundamental no contexto da organização curricular 

em Expectativas de Ensino e Aprendizagem, assim como os saberes docentes (concepções e 

perspectivas) que perpassam a elaboração de um currículo fundamentado nessas mesmas 

expectativas, além da observação das implicações na prática pedagógica docente. 

Tal estudo advém da experiência profissional junto à Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Araraquara-SP. A atuação, por catorze anos, como Supervisora 

de Ensino do Ensino Fundamental evidencia a necessidade de ampliação dos conhecimentos 

curriculares dos docentes da rede municipal de ensino, acerca das políticas de currículo e da 

prática curricular nas escolas, principalmente no que tange à prática pedagógica do professor 

e, consequentemente, à qualidade do processo ensino e aprendizagem. 

Em 2011, a Secretaria Municipal de Educação do município de Araraquara-SP, 

introduziu novas orientações sobre as políticas educativas de organização, gestão e 

supervisão no contexto escolar, adotando o material didático do Sistema SESI/SP, no qual a 

matriz curricular das áreas de conhecimento estrutura-se em um currículo organizado em 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem, que é operacionalizado por meio de competências, 

habilidades e tipologias de conteúdos – conceituais, procedimentais e atitudinais. No 

entanto, questionamentos emergiram por parte dos diretores, professores coordenadores e 

professores devido à forma como foi o processo de implantação do material didático. Muita 

resistência surgiu, principalmente por parte dos professores. Iniciava-se, a partir de então, o 

grande desafio: a formação dos professores para superar a natureza complexa desta 

concepção curricular frente às necessidades emergentes da escola. 

A justificativa para tal implantação foi pautada na atualidade educacional, ou seja, na 

diversidade das identidades culturais, linguísticas, sociais e de aprendizagem, muito próprias 

dos alunos em meio escolar; na demanda dos professores da rede municipal de ensino em ter 

um currículo “padrão” para o Ensino Fundamental, para melhoria da qualidade de ensino-

aprendizagem e, consequentemente, o avanço das metas dos indicadores de desempenho em 

avaliações de larga escala (Provinha Brasil, Avaliação Nacional de Alfabetização-ANA, 

Prova Brasil e Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 

SARESP).  
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Como a gestão curricular é inerente à prática docente, os conteúdos da aprendizagem 

escolar estão articulados e organizados de modo a concretizar uma ação educativa 

contextualizada nas realidades locais. Sacristán (2000), Lopes e Macedo (2011) defendem 

que os professores são os atores que mais implicam na constituição do movimento curricular 

nas escolas. A escola assume, assim, a responsabilidade de adequar o currículo às propostas 

de ensino e adotar as opções que considerar mais eficazes, de modo a garantir o sucesso de 

todos os seus alunos. No entanto, observa-se na prática do professor algo bem diferente, que 

se traduz na dificuldade da compreensão do que é um currículo baseado em Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem, assim como na escolha de quais são os conteúdos inerentes, 

habilidades e competências que necessitariam estar contidos neste contexto. 

Uma das questões observadas em relação à prática pedagógica é que o professor deve 

superar a concepção linear de currículo em que os assuntos vão se sucedendo sem o 

estabelecimento de relações, tanto no interior das áreas de conhecimento e disciplinas, como 

nas interfaces entre elas. Essa organização curricular estruturada em Expectativas de Ensino 

e Aprendizagem também precisa ser dimensionada nos tempos escolares, o que confere ao 

projeto curricular de cada escola e ao trabalho coletivo dos professores importância 

fundamental. Nesse processo de organização das Expectativas de Ensino e Aprendizagem, 

cada escola pode organizar seus projetos de modo a atender suas necessidades e 

singularidades.  

 
O currículo desperta no professor significados que determinam a maneira e 

o modo como irá adotá-lo, sendo então preciso conceber a inovação 

curricular como um processo dialético entre os significados prévios do 

professor e os da nova proposta. (COSTA, 2005, p. 57). 

 

Outro aspecto observado diz respeito à abordagem nas dimensões interdisciplinar e 

disciplinar do currículo. Ao longo das últimas décadas, várias ideias e proposições vêm 

sendo construídas com vistas a superar a concepção linear e fragmentada dos currículos 

escolares, uma concepção ainda muito presente na prática do professor.  

A interdisciplinaridade representa uma nova configuração curricular, um novo 

desenho, privilegia a interação entre escola e realidade e propõe a inversão da lógica 

curricular da transmissão para o questionamento e a pesquisa. Surge em resposta a uma 

necessidade verificada principalmente nos campos das ciências humanas e da educação: a de 

superar a fragmentação e o caráter de especialização do conhecimento, causados por uma 

epistemologia de cunho eminentemente positivista, ou seja, de superar a visão fragmentada 
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nos processos de produção e socialização do conhecimento, recuperando assim o caráter 

integrador dos saberes, buscando restabelecer um diálogo, trocas, integração conceitual e 

metodológica nos diferentes campos do saber. Requer disposição de, além de ensinar e 

aprender um conhecimento, produzir conhecimento. 

A interdisciplinaridade provoca dúvida, busca e a disponibilidade para a crença no 

homem. É, enfim, uma "atitude de abertura frente ao problema do conhecimento" 

(FAZENDA, 1979, p. 39). Pergunta-se, pois, atitude de quê? Ao responder, a autora faz uma 

síntese de suas reflexões acerca das possibilidades de construção de uma 

interdisciplinaridade em ação na qual reafirma categorias fundamentais para o trabalho 

educativo interdisciplinar: 

 

Atitude de busca de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 

espera perante atos não consumados; atitude de reciprocidade que impele à 

troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares anônimos ou consigo 

mesmo; atitude de humildade diante da limitação do próprio saber; atitude 

de perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos  saberes; atitude 

de desafio diante do novo, desafio de redimensionar o velho; atitude de 

envolvimento e comprometimento com os projetos e as pessoas neles 

implicadas; atitude, pois, de compromisso de construir sempre da melhor 

forma possível; atitude de responsabilidade, mas, sobretudo de alegria, 

revelação, de encontro, enfim, de vida. (FAZENDA, 1994, p.1) 

 

Tratam-se de ideias e proposições fecundas. No entanto, ao serem implantadas, 

muitas vezes prescindem de conhecimentos disciplinares e do apoio de modalidades como 

as sequências didáticas, em que se pretende organizar a aprendizagem de um dado conceito 

ou procedimento. É essencial que o professor se aproprie de estratégias que permitam 

estabelecer as relações interdisciplinares entre as áreas, tornando a própria 

interdisciplinaridade um conteúdo de aprendizagem. 

A insuficiência teórica e prática de estudos nesta área, ou seja, a inexistência de 

produção de pesquisas e referências bibliográficas que subsidiem a prática dos professores 

em utilizar currículos organizados nas Expectativas de Ensino e Aprendizagem conduziu a 

uma reflexão sobre a necessidade de desenvolver tal estudo e novas perguntas se fizeram: O 

que são, afinal, Expectativas de Ensino e Aprendizagem? Como a expressão "Expectativa de 

Ensino e Aprendizagem" se une aos conceitos compreendidos como "competências e 

habilidades"? Até que ponto essa forma de organização, o currículo por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem, encontra-se com as experiências e as expectativas dos educadores 

atuantes nas escolas? 
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Para buscar respostas a tais questionamentos foram formulados os seguintes 

objetivos norteadores da pesquisa-investigação: 

 Analisar a contribuição de um grupo colaborativo de trabalho para a identificação 

das necessidades formativas de professores e para sua própria formação, objetivando a 

implementação de um currículo organizado em Expectativas de Ensino e Aprendizagem. 

 Identificar na concepção dos professores e a partir da sua prática docente, 

propostas e necessidades de aprimoramento por meio da formação continuada.   

 

Nos últimos anos no Brasil, como destacam Lopes e Macedo (2002), as discussões 

sobre currículo vêm assumindo maior importância, principalmente em razão de reformas 

curriculares que buscam promover alterações nos processos educativos das escolas.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) propuseram 

orientações gerais sobre o que ser ensinado e aprendido em cada etapa de escolaridade. Eles 

têm por objetivo orientar o planejamento escolar, as ações de reorganização dos currículos 

nas escolas e foram organizados para colaborar com a prática dos professores. Além disso, 

foram ainda, traçando objetivos para cada nível de ensino da Educação Básica e cada área de 

conhecimento que compõe o currículo escolar de maneira clara, coerente com o 

desenvolvimento dos alunos e os fundamentos que sustentam tal proposição. (BRASIL, 

1997, p.15). 

Dentre essas reformas, entre dezembro de 2009 e maio de 2011, o Conselho Nacional 

de Educação elaborou as diretrizes curriculares atualizadas para todas as etapas da Educação 

Básica, da educação infantil ao ensino médio. Essas diretrizes constituíram-se em 

orientações gerais para que as escolas, redes e sistemas de ensino elaborassem os seus 

currículos básicos, de forma não única e nem mínima. Concluídas e homologadas pelo 

Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de atualizar a Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, as novas diretrizes foram 

complementadas com o que foi denominado de "Expectativas de Ensino e Aprendizagem", 

uma relação de conhecimentos que os alunos deveriam saber após o encerramento de cada 

série ou ciclo junto às condições necessárias para que essas aprendizagens aconteçam.  

O currículo, como processo e objeto de mediação entre o contexto cultural mais 

amplo e os sujeitos da escola atual, constitui-se em um sistema que cria em torno de si 

campos de ação nos quais atuam múltiplos agentes e forças que incidem sobre os vários 
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aspectos do trabalho docente: concepções, disciplinas, metodologias, formas de avaliação, 

literatura pedagógica, entre outros, e que interagem convergentemente nas práticas docentes 

e interferem nos processos de ensino e formação dos sujeitos da escola. (SACRISTÁN, 

2000). 

Sem perder de vista a compreensão qualitativa dos fenômenos investigados e 

resguardando a ideia de avaliação processual na proposta dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, as visões atuais de apropriação dos conhecimentos não mais comportam a 

linearidade e a fragmentação na formação dos sujeitos da escola atual. Nessa perspectiva, 

cabe às Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, às políticas públicas e escolas 

repensarem não só sobre as propostas curriculares atuais, mas as formas como têm sido 

implantadas, para tanto as pesquisas sobre as práticas curriculares concretas da escola e a 

prática dos professores são fundamentais. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de estudos empíricos que busquem dentro do 

campo curricular investigar como a noção de Expectativas de Ensino e Aprendizagem vem 

influenciando a elaboração e implantação dos currículos nas escolas, como o mesmo tem se 

estruturado e sido incorporado no discurso e na prática docente. Além disso, é preciso que 

ocorra o entendimento de que o currículo não é uma receita, mas uma construção coletiva na 

qual os pais e a comunidade escolar devem ser protagonistas. 

Assim, este estudo possui caráter descritivo-analítico com abordagem qualitativa 

(pesquisa-intervenção), cujo objeto de estudo é composto por grupos de professores/ 

Pedagogos de uma escola pública municipal que adotou no seu sistema de ensino o currículo 

estruturado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem.  

Procurando identificar as dificuldades e contribuir para o enfrentamento e superação 

das mesmas configura-se a pesquisa de natureza qualitativa, constituída a partir da 

perspectiva colaborativa, assumindo como estratégia a constituição de um grupo 

colaborativo de trabalho. 

O grupo colaborativo de trabalho nesse processo exerce, portanto, duas funções 

distintas: ao mesmo tempo em que funciona como uma ferramenta investigativa, 

possibilitando a coleta de dados, também age como uma ferramenta formativa, pelo caráter 

de intervenção possibilitando tal proposta. 

Nessa investigação procuramos responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são 

as necessidades formativas dos professores para o desenvolvimento de um currículo 

organizado em Expectativas de Ensino e Aprendizagem? 
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Rodrigues; Esteves (1993) afirmam que a análise das necessidades formativas de 

professores, como área de pesquisa, surgiu no final dos anos 60 e que desde então, vem 

sendo utilizado como um instrumento fundamental no planejamento e tomada de decisão na 

área educativa. Isto obedece a uma preocupação com a racionalização dos processos 

formativos e os desejos de conseguir planos mais estruturados e eficazes que respondam 

adequadamente às exigências sociais, na intenção de encontrar procedimentos mais 

eficientes na formação do professor. 

O conceito de necessidade é visto como algo útil, imprescindível, num momento 

dado desejável, ligado a valores, que parte de experiências anteriores, define a procura de 

algo que falta para poder, conscientemente, fazer o trabalho com maior profissionalidade. 

Sendo assim, as necessidades formativas dos professores têm sua origem na prática como 

categoria norteadora, podendo ser individual e/ou coletiva e, por isso é necessário pesquisar 

a prática do professor, seu cotidiano na sala de aula e na escola enquanto profissional e 

pessoa que ele é. 

A partir dessa introdução, o presente trabalho foi organizado em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo buscamos apresentar as referencias teóricas sobre currículo, 

sua relação com as políticas públicas e os aspectos da legislação educacional brasileira, os 

conceitos que embasam um currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem bem 

como a contextualização da organização curricular da rede municipal de ensino 

fundamental, do município de Araraquara. 

No segundo capítulo serão abordadas as referências teóricas sobre aprendizagem e 

desenvolvimento profissional da docência, a partir do trabalho do grupo colaborativo, o qual 

fundamentou a presente pesquisa. Faremos, ainda, considerações a respeito de formação de 

professores; base de conhecimento para o ensino e processo de raciocínio pedagógico; grupo 

de trabalho colaborativo e pesquisa colaborativa. 

No terceiro capítulo, apresentaremos os procedimentos metodológicos adotados no 

desenvolvimento da investigação, destacando o tipo de pesquisa – de natureza qualitativa. 

Descrevermos o processo de constituição e desenvolvimento do grupo colaborativo de 

trabalho pesquisado, enquanto fonte de pesquisa e momento de aprendizagem e 

desenvolvimento profissional da docência. 

No quarto capítulo serão apresentadas as quatro temáticas desenvolvidas neste 

trabalho, sendo elas: I - Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional da Docência, II – 

Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na escola: Concepção de Currículo, 
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III - Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na sala de aula e IV - 

Contribuição do Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem no processo de 

aprendizagem do professor (desenvolvimento profissional), onde serão analisados e 

discutidos os dados coletados, com ênfase na reflexão sobre a intervenção com o grupo 

colaborativo de professores. 

Para finalizar apresentaremos as considerações finais acerca da investigação 

realizada, destacando as possibilidades formativas e investigativas desse tipo de proposta de 

formação continuada de professores, em relação ao currículo organizado por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem. 
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1 CURRÍCULO 

 

 

O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em 

que todos atuamos o que nos torna, nos diferentes níveis do processo 

educacional, responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no 

processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, 

queira ou não, da construção dos currículos construídos que sistematizam 

nas escolas e nas salas de aula (MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 19). 

 

 

1.1  INICIANDO A CONVERSA SOBRE CURRÍCULO 

 

 

Já se tem acentuado o quanto o currículo constitui, atualmente, tema de importância 

crucial para professores, gestores, pesquisadores, alunos, pais e políticos. Nos sistemas 

educacionais e nas escolas, inúmeros têm sido os esforços por elaborar propostas 

curriculares que venham a favorecer a construção de uma escola de qualidade no país. 

Muitos desses esforços têm apresentado resultados bastante positivos e têm propiciado o 

sucesso dos alunos em suas trajetórias escolares, contribuindo para que se consolide a 

construção de qualidade na Educação Básica.  

A literatura especializada tem registrado, ao longo dos tempos, vários significados 

para a palavra currículo. Dominam, entre eles, os que associam currículo a conteúdos e os 

que veem currículo como experiências de aprendizagem. Outras concepções apontam para a 

ideia de currículo como: uma proposta ou um plano capaz de definir o que fazer nas escolas, 

o conjunto de objetivos educacionais a serem alcançados e, ainda, o próprio processo de 

avaliação (já que os exames nacionais têm se destinado a fornecer significativos subsídios 

para o processo de elaboração do currículo). Essas diferentes visões, assim como as 

diferentes ênfases que nelas se encontram, expressam o que, em um dado momento, se 

considera ser educação e refletem, ainda, as influências teóricas e ideológicas que se 

revelam dominantes nesses momentos históricos. 

Outrossim, currículo também vem sendo conceituado de diversas formas, entendido 

em diferentes aspectos, enquanto nexo entre a sociedade e a escola, o sujeito e a cultura, o 

ensino e a aprendizagem. Apresenta-se como um projeto escolar, um plano educativo 

formalizado, a cultura objetivada, sobre um determinado formato, com conteúdos 
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previamente definidos, mas também refletem práticas, experiências cotidianas, ideologias, 

crenças, valores; uma linguagem simbólica.  

Etimologicamente, curriculum é uma expressão latina significando pista ou circuito 

atlético – tinha ressonâncias similares com “ordem como seqüência” e “ordem como 

estrutura” (HAMILTON, 1992, p. 10).  

Sacristán (2000) frisa que o termo vem da palavra latina currere, referindo-se à 

carreira, um percurso a ser atingido. Enquanto a escolaridade é um caminho/decurso, o 

currículo é considerado seu recheio, seu conteúdo e guia que levam ao progresso do sujeito 

pela escolaridade.  

Forquin (1993, p. 22), reporta que a riqueza semântica da palavra inglesa curriculum, 

vai além de designar apenas uma  

 

[...] categoria específica de objetos pertencentes à esfera educativa, [...] do 

que uma abordagem global dos fenômenos educativos, uma maneira de 

pensar a educação, que consiste em privilegiar a questão dos conteúdos e a 

forma como estes conteúdos se organizam nos cursos. 

  

Forquin (1993, p. 22), acrescenta que currículo escolar, no vocabulário anglo-saxão é  

 
[...] um percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de 

aprendizagem (“learning experiences”) às quais um indivíduo vê-se 

exposto ao longo de um dado período, no contexto de uma instituição de 

educação formal. Por extensão, a noção designará menos um percurso 

efetivamente cumprido ou seguido por alguém do que um percurso 

prescrito para alguém, um programa ou um conjunto de programas de 

aprendizagem organizados em cursos. 

 

Sacristán (2000) também menciona que o debate sobre o que ensinar centrou-se na 

tradição anglo-saxã e o currículo, nesse momento, foi entendido considerando os fins e 

conteúdos do ensino, ampliando-se seu conceito posteriormente. Salienta também a 

existência, na história do pensamento científico curricular, de uma corrente dominante que 

dividiu os temas (conteúdos do ensino) sobre o currículo da instrução (ação para 

desenvolver os temas, por meio de atividades práticas). 

Pode-se notar que a ideia de currículo foi evoluindo e/ou modificando conforme os 

padrões vigentes na sociedade. Por exemplo, nos anos 60, com o predomínio da abordagem 

tecnológica da educação, “a qual privilegia a pesquisa de objetivos operacionais e avaliáveis 

e a execução de meios racionais com vista a atendê-los” (FORQUIN, 1993, p. 23), e nas 

acepções mais recentes, podemos observar que o currículo congrega uma dimensão mais 
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dinâmica ao pensarmos em sua realização, seu exercício, sendo transferida a ideia/percepção 

de apenas projeto para a ideia de projeto e seu desenvolvimento prático. 

O tratamento do currículo, na contemporaneidade, pressupõe, segundo Sacristán 

(2000), que se observe sua problemática a partir da reflexão sobre: que objetivo se pretende 

atingir, o que ensinar, por que ensinar, para quem são os objetivos, quem possui o melhor 

acesso às formas legítimas de conhecimento, que processos incidem e modificam as 

decisões até que se chegue à prática, como se transmite a cultura escolar, como os conteúdos 

podem ser inter-relacionados, com quais recursos/materiais metodológicos, como organizar 

os grupos de trabalho, o tempo e o espaço, como saber o sucesso ou não e as consequências 

sobre esse sucesso da avaliação dominante, de que maneira é possível modificar a prática 

escolar relacionada aos temas. 

John Kerr, citado por Forquin (1993, p.23), define o currículo como “toda 

aprendizagem organizada ou conduzida pela escola, que se efetua no contexto de um grupo 

de maneira individual, no interior ou no exterior da escola”. Nesta mesma concepção, Paul 

Hirst, também citado por Forquin (1993, p. 23), conceitua currículo como “um programa de 

atividades dos professores e dos alunos, concebido de maneira que os alunos alcancem na 

medida do possível certos fins ou certos objetivos educativos”, onde se nota o entendimento 

de que existe uma estrutura organizada, disposta sequencialmente, com fins 

predeterminados.  

Pode-se apreender que as definições de currículo são distintas. Alguns autores 

enfatizam o aspecto prescritivo e intencional do currículo, outros, o plano afetivo e social. 

Stenhouse, citado por Forquin (1993, p. 23), menciona que “não seria o mesmo definir o 

currículo como um programa de estudos ou de aprendizagem regularmente prescrita por 

uma instituição de educação formal e defini-lo como aquilo que acontece objetivamente ao 

aluno como resultado da escolarização enquanto experiência de vida”. Com isso, entende-se 

que o currículo extrapola o aspecto da formalidade e se expressa também por meio da 

prática.  

Os enfoques sobre a concepção de currículo também são diversas: ideológicas, 

sociológicas, antropológicas, entre outras. Sacristán (1998), por exemplo, vê no currículo 

uma forma de se ter acesso ao conhecimento, e que por isso não se pode esgotar seu 

significado em algo estático, mas por meio das condições em que se realiza e se converte 

numa maneira particular de entrar em contato com a cultura.   

O referido autor salienta que  



 

21 

 

 

 [...] as funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de 

cultura e socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu 

formato e das práticas que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao 

mesmo tempo: conteúdos (culturais e intelectuais e formativos), códigos 

pedagógicos e ações práticas através dos quais se expressam e modelam 

conteúdos e formas. (SACRISTÁN, 1998, p. 16). 

 

 

Além disso, o currículo expressa também o equilíbrio de interesses e forças que 

gravitam sobre o sistema educativo em determinada circunstância/ocasião e, por meio dele, 

realizam-se os fins da educação no ensino escolarizado.  

Em outro momento, em que ele também aborda o currículo sob o enfoque da cultura, 

explicita que “o currículo é uma determinação da ação e da prática, assim como o são as 

valorizações sobre o que é cultura apropriada” (SACRISTÁN, 1998, p. 48).  

Relacionando a cultura com o sistema educacional institucionalizado, aponta que a 

“escolaridade será vista como uma cultura” (SACRISTÁN, 1999, p. 180) e que a “[...] a 

educação é reprodução e também aposta na construção de um projeto para os sujeitos, para a 

sociedade e, portanto, ela mesma é criadora de cultura no sentido de transformar a cultura 

existente [assim] [...] educar requer um projeto com uma direção [...]”. Acrescenta, ainda, 

que “a educação serve não só para reproduzir realidades, mas para reconstruir a tradição que 

compõem a cultura, ou as culturas, e alcançar um ideal de vida, que é o desafio do futuro” 

(SACRISTÁN, 1999, p. 181). Entende-se aqui que a educação é cultura, constrói cultura, 

reproduz o real/objetivo e reconstrói a memória.   

Ainda visto sob a ótica da cultura, o currículo se apresenta sob as seguintes 

concepções: ‘tradicional’, aquela que valoriza os conteúdos; ‘progressista’ aquela que 

valoriza o que o sujeito representa; a ‘utilitarista’, modulação acrescentada pela 

modernidade (SACRISTÁN, 1999, p. 169).   

Forquin (1993, p. 25), cita alguns autores que corroboram com Sacristán ao 

mencionar o currículo sob o enfoque da cultura. Dentre eles, podem-se citar: Musgrave para 

quem “o currículo é um dos meios essenciais pelos quais se acham estabelecidos os traços 

dominantes do sistema cultural de uma sociedade”. Lawton que propõe “utilizar o termo 

currículo para designar tais seleções feitas pelas escolas no interior da cultura”, e quando se 

trata de decidir/escolher o que é ou não prioritário e o que deve ser colocado em prática, a 

técnica é denominada de processo de organização de currículo.  

Vislumbrando o currículo como ferramenta primordial no âmbito escolar, Taylor e 

Richards, citados por Forquin (1993, p. 24), aludem que “o currículo está no centro do 

empreendimento educativo, é o meio pelo qual o ensino se cumpre. Sem um currículo o 
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ensino não teria veículo nenhum através do qual transmitir suas mensagens, encaminhar suas 

significações, transmitir seus valores”, ressaltando-se aqui a percepção de currículo como 

um condutor de conteúdos, significados e valores (mensagem) ao receptor (aluno) por meio 

de um intermediário (o professor).  

Em se tratando do currículo oculto, Forquin (1999, p. 23) explicita que este também 

é denominado de “programa latente”. Esse conceito é utilizado para diferenciar o que “é 

explicitamente perseguido pela escola e o que é efetivamente realizado pela escolarização 

enquanto desenvolvimento das capacidades ou modificação dos comportamentos nos 

alunos.” O autor acrescenta que:  

 
O “currículo oculto” designará estas coisas que se adquirem na escola 

(saberes, competências, representações, papéis, valores) sem jamais figurar 

nos programas oficiais ou explícitos, seja porque elas realçam uma 

“programação ideológica” tanto mais imperiosa quanto mais ela é oculta, 

seja porque elas escapam, ao contrário, a todo controle institucional e 

cristalizam-se como saberes práticos, receitas de “sobrevivência” ou 

valores de contestação florescendo nos interstícios ou zonas sóbrias do 

currículo oficial. (FORQUIN, 1999, p. 23). 

 

A respeito do currículo oculto na discussão sobre a cultura na escolarização, 

Sacristán (1999, p. 155), menciona que “na admissão do currículo oculto existe um dos 

motivos de desestabilização da ideia moderna de cultura na escola, fonte de suspeita diante 

das boas intenções declaradas na medida em que tal currículo age, em muitos casos 

claramente, contra as declarações bem intencionadas”. O autor acrescenta também que “o 

currículo é uma construção peculiar dentro do âmbito escolar, mas não sempre um produto 

construído pela pedagogia ou pela psicologia, como às vezes, a crítica à degradação da 

qualidade do ensino quer fazer parecer.” (SACRISTÁN, 1999, p. 156).   

Apple (2006) descreve o currículo como um mecanismo de controle social (políticas 

educacionais e culturais). Aponta que o mesmo não é neutro e nem aleatório e que, para 

decifrarmos o porquê de determinado conhecimento fazer parte do plano da escola e 

representar os interesses de determinado grupo, é necessário que compreendamos quais são 

seus interesses sociais, tendo em vista que estes, frequentemente, guiaram a seleção e 

organização do currículo. Esses interesses “incorporavam compromissos para com 

determinadas estruturas econômicas e políticas educacionais, as quais, quando postas em 

prática, contribuíam para a desigualdade” (APPLE, 2006, p. 103). O autor afirma, ainda, que 

o controle social e econômico “ocorre nas escolas sob a forma de disciplina, 

comportamentos que ensinam (regras, rotinas, currículo oculto - obediência e manutenção da 
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ordem) e por meio das formas de significado que a escola distribui” (APPLE, 2006, p. 103), 

assim, as escolas controlam as pessoas e o significado.  

O autor citado, afirma ainda, que o poder e a cultura estão dialeticamente 

entrelaçados e que  

 

[...] os conhecimentos formal e informal ensinados nas escolas, os 

procedimentos de avaliação, etc., precisam ser analisados em conexão com 

outros aspectos, ou não perceberemos boa parte de sua real significação. 

Essas práticas cotidianas da escola estão ligadas a estruturas econômicas, 

sociais e ideologias que se encontram fora dos prédios escolares. (APPLE, 

2006, p, 105).  

 

É preciso considerar, assim, todo um contexto externo à escola que interfere em suas 

atividades, decisões, e, consequentemente, no currículo.  

Walker (1973) citado por Sacristán (1998, p. 21), expõe que  

 

[...] os fenômenos curriculares incluem todas aquelas atividades e 

iniciativas através das quais o currículo é planejado, criado, adotado, 

apresentado, experimentado, criticado, atacado, defendido e avaliado, 

assim como todos aqueles objetivos materiais que o configuram, como são 

os livros texto, os aparelhos e equipamentos, os planos e guias do 

professor. 

 

Na contextualização do currículo é considerado, então, não somente seu conteúdo, 

sua forma de apresentação, estrutura, mas todo um aparato necessário à sua realização, 

desde o material didático e de apoio, à estrutura física disponível para que ele se concretize. 

Nesse contexto, Sacristán, (1998, p. 22), comentando King (1986) afirma que  

 

[...] o significado último do currículo é dado pelos próprios contextos em 

que se insere: a) um contexto de aula, no qual encontramos uma série de 

elementos como livros, professores, conteúdos, crianças; b) outro contexto 

pessoal e social, modelado pelas experiências que cada pessoa tem e traz 

para a vida escolar, refletidas em aptidões, interesses, habilidades, etc., 

além do clima social que se produz no contexto de classe; c) existe, além 

disso, outro contexto histórico escolar criado pelas formas passadas de 

realizar a experiência educativa, que deram lugar a tradições introjetadas 

em forma de crenças, reflexos institucionais e pessoais, etc., porque cada 

prática curricular cria, de alguma forma, incidências nas que a sucederão; 

d) finalmente, se pode falar de um contexto político, à medida que as 

relações dentro de classe refletem padrões de autoridade e poder, expressão 

de relações do mesmo tipo na sociedade exterior.  

 

Sacristán (1999, p. 189) propõe um currículo universalizador com: componente 

cultural universalizado e linguagem universalizada de fato; “valores dados como válidos, 
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universalmente, como meta na construção das sociedades e do indivíduo” e “um lugar para o 

específico, sem obsessão comunitarista” que consiste em reconhecer que a identidade 

cultural é secundária, ser iguais é à base da identidade cultural e entender as identidades 

coletivas em torno de características, como formas abertas, dialogando umas com as outras.  

Além dos conceitos de currículo de diferentes autores aqui explorados torna-se 

importante observar também as concepções e ideias presentes na legislação educacional. 

 

 

 1.2  POLÍTICAS PÚBLICAS, ASPECTOS DA LEGISLAÇÃO 

EDUCACIONAL BRASILEIRA E CURRÍCULO  

 

A discussão acerca de um currículo básico nacional na sociedade brasileira não pode 

ser desvinculada da conjuntura social, política e econômica que passava e ainda passa o país. 

Discutir um currículo nacional básico é discutir toda a história da educação de nossa 

sociedade inserida em uma política pública educacional desenvolvida, principalmente, na 

década de 1990. Existia uma forte influência norte-americana no campo do currículo no 

Brasil, chegando a ser considerada como uma transferência educacional que ocorreu em dois 

grandes momentos: o primeiro perdurou até o início dos anos 1980 e caracterizou-se 

dominantemente por uma adaptação instrumental do pensamento norte-americano, sem a 

apresentação de rejeição expressiva. No segundo momento, dadas às mudanças na política e 

economia do cenário nacional e internacional, houve uma tentativa de rejeição por algumas 

pessoas envolvidas nesse processo e a adaptação crítica dessa e de outras experiências na 

tentativa da construção da independência da produção no campo do currículo.  

 

A globalização econômica dos anos 90 vem reconfigurando o panorama 

das políticas públicas em educação e, particularmente, em currículo. Se, 

por um lado, os Estados nacionais reduzem sua capacidade de gestar 

políticas próprias e têm seu poder diminuído pela desregulamentação 

econômica, por outro, são criadas novas alianças em nível global e outros 

dispositivos de controle e regulação. Dessa forma, a reconfiguração do 

mundo global não significa a homogeneização das políticas em nível 

mundial (MOREIRA; MACEDO, 2006, p. 24).   

 

Os estudos sobre currículo, no início da década de 1990, assumiram um enfoque 

nitidamente sociológico, em contraposição ao pensamento psicológico, até então dominante, 

buscando-se a compreensão do currículo como espaço de relação de poder. Segundo Lopes e 

Macedo (2005, p.14), as proposições curriculares cediam espaço a uma literatura mais 
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compreensiva do currículo, de cunho eminentemente político. A ideia hegemônica era de 

que o currículo só poderia ser compreendido quando contextualizado de modo político, 

econômico e social.   

Nessa década, foram aprofundadas questões sobre as relações entre conhecimento 

científico, escolar, saber popular e senso comum; processos de seleção de conteúdos 

constitutivos do currículo; relações entre ação comunicativa, os processos de crítica aos 

conhecimentos e os processos emancipatórios; a necessidade de superação de dicotomias 

entre conteúdos, método e relações específicas da escola “sintonizados com o entendimento 

mais geral do currículo, como construção social do conhecimento” (LOPES; MACEDO, 

2005, p. 14).  

Moreira e Silva (2008, p. 7) afirmam que “o currículo há muito tempo deixou de ser 

apenas uma área meramente técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, 

técnicas, métodos”. Segundo esses autores, existe hoje uma tradição crítica do currículo 

orientada por questões sociológicas, políticas, epistemológicas que estabelecem “o porquê” 

das formas de organização do conhecimento escolar. O currículo é considerado, no contexto 

social e cultural, não sendo um componente inocente e neutro de “transmissão 

desinteressada do conhecimento social” (MOREIRA; SILVA, 2008, p.8).  Nele as relações 

de poder se fazem presentes, transmitem visões sociais particulares e interessadas, produzem 

identidades individuais e sociais particulares. O currículo é construído em um tempo e tem 

seus atores e sua história vinculados a uma sociedade específica para uma educação 

desejada.   

O currículo existente, isto é, o conhecimento organizado para ser  

instituições educacionais, passa a ser visto não apenas como implicado na 

produção de relações assimétricas de poder no interior da escola e da 

sociedade, mas também como histórica e socialmente contingente. O 

currículo é uma área contestada, é uma arena política (MOREIRA; SILVA, 

2008, p. 21). 

  

Quando nos defrontamos com estudos sobre o currículo, é comum encontrar 

vertentes que tratam do currículo formal, do currículo em ação e do currículo oculto. O 

currículo formal ou oficial é “aquele estabelecido pelos sistemas de ensino, expresso em 

diretrizes curriculares, nos objetivos e nos conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 363).  

Ainda segundo esses autores, o currículo em ação ou real ou experienciado “é aquele 

que, de fato, acontece na sala de aula, em decorrência de um projeto pedagógico e dos 
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planos de ensino” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 363). Finalmente, o currículo 

oculto  

 

[...] refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o 

trabalho dos professores e são provenientes da experiência cultural dos 

valores e dos significados trazidos de seu meio social de origem e 

vivenciados no ambiente escolar – ou seja, das práticas e das experiências 

compartilhadas na escola e na sala de aula. É chamado de oculto porque 

não se manifesta claramente, não é prescrito, não aparece no planejamento, 

embora constitua importante fator de aprendizagem (LIBÂNEO; 

OLIVEIRA; TOSCHI, 2008, p. 363). 

 

 

Diante do exposto, podemos afirmar que o currículo existe muito além do que o 

estabelecido oficialmente. Assim sendo, “é necessário reintegrar o currículo oficial à análise 

do papel do currículo na produção e reprodução cultural e social, ao lado, evidentemente, do 

currículo oculto” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 31). As informações e vivencias a que os 

alunos tomam conhecimento na escola durante as atividades festivas, no recreio, 

relacionando-se com o outro, antes das aulas iniciarem e após o seu término, também 

influem na formação do aluno. A família, por sua vez, interfere na construção desse 

currículo, seja nos momentos em que se envolvem nas atividades da escola, seja no 

momento do acompanhamento do aluno nas atividades de casa ou mesmo em momentos de 

lazer. As experiências vividas fora da escola pelos alunos e pelos professores se evidenciam 

no momento da efetivação do currículo (SILVA, 2009, p.37).    

No contexto descrito anteriormente na década de 1990, o Brasil vivencia um debate 

em torno da elaboração de parâmetros e diretrizes curriculares, numa relação não totalmente 

tranquila entre o MEC e o Conselho Nacional de Educação (CNE). Segundo Fonseca (2001, 

p. 20), “ao que tudo indica, a expectativa do MEC era que o CNE referendasse os PCN 

como diretrizes curriculares para o ensino fundamental como caráter obrigatório”. 

A leitura que o MEC faz do inciso IV do Art. 9 º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

9394/96 caminha rumo ao entendimento de que os PCNs seriam a base nacional comum. 

Para dar conta desse amplo objetivo, a LDB consolida a organização curricular de modo a 

conferir uma maior flexibilidade no trato dos componentes curriculares, reafirmando, desse 

modo, o princípio da base nacional comum (Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser 

complementada por uma parte diversificada em cada sistema de ensino e escola na prática, 

repetindo o Art. 210 da Constituição Federal (BRASIL, 2001a, v. 1, p. 15).   
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Em um movimento sem a participação do CNE, o MEC se mobiliza no sentido de 

elaborar os PCNs. Observamos que muitos aspectos apresentados no Plano Decenal estão 

presentes nos PCNs do Ensino Fundamental aprovados durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB). O Plano deixa claro a necessidade em fixar os conteúdos 

mínimos e a possibilidade de complementação curricular, além de apresentar o controle da 

qualidade do ensino via avaliação do livro didático.  

Foram incluídas também questões relacionadas à pluralidade cultural, a qual compõe 

um livro específico nos referidos PCNs. O governo brasileiro, pressionado a organizar-se no 

sentido de atender as exigências impostas pelo conjunto de leis e acordos internacionais, 

lança no bojo das reformas educacionais dos anos 1990, os PCNs para o Ensino 

Fundamental. Neste sentido, ressalta Tavares (2002, p. 56): “A política educacional 

conduzida nesse período presta-se a uma agenda, com prioridades submetidas à lógica 

financeira privilegiada na condução da política econômica e outras políticas públicas”.  

No histórico apresentado no livro introdutório dos PCNs para o Ensino Fundamental, 

verificamos que sua elaboração se deu em 1995 e 1996. Houve uma versão preliminar 

divulgada e “encaminhada para consulta e avaliação a professores e acadêmicos de várias 

instituições do país” (BONAMINO; MARTINEZ, 2002, p. 372). Esse documento não foi 

apresentado a todos os educadores ao mesmo tempo: alguns tomaram conhecimento do 

material para apresentarem pareceres, outros só o receberam para efetuar análises junto às 

secretarias municipais de educação; e os últimos da lista foram os professores que só o 

obtiveram quando já estava circulando há alguns anos. Segundo os PCNs, todos os 

professores deveriam ter recebido o documento em casa.  

A necessidade dessa avaliação do ensino em todo o país é elemento essencial para se 

verificar a qualidade do ensino ministrado nas escolas. Os PCNs surgem, conforme o 

discurso oficial, com a função clara de auxiliar o professor na execução de seu trabalho, 

fazendo com que os alunos “dominem os conhecimentos de que precisam para crescerem 

como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade” 

(BRASIL, 2001a, v. 1, p. 8). Esta afirmação direcionada aos alunos, no sentido de que “[...] 

dominem os conhecimentos de que necessitam”, pode gerar vários questionamentos, tais 

como: de que os alunos “necessitam”? 

Ao longo da história do currículo, tanto na simultaneidade quanto na sucessividade 

temporal, as finalidades desses saberes podem ser distintas - saberes necessários ao 

mercado, à vida, ao mundo tecnológico globalizado, à formação de uma elite dirigente, a 
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uma cidadania crítica, a uma sociedade democrática, a uma perspectiva emancipatória. 

Igualmente, as concepções ideológicas que embasam a defesa desses saberes comuns, 

constituem projetos de disputa política. Mas permanece como ponto de interseção entre os 

diferentes projetos a ideia de que há um conjunto de saberes, se não garantidos, pelo menos 

constituinte da possibilidade de atingir as finalidades pretendidas (LOPES, 2006, p.134). 

Outro ponto a ser questionado está relacionado à definição do papel do aluno das 

escolas públicas brasileiras em nossa sociedade e o direcionamento da educação para este 

fim. Os alunos pretendem se formar para quê? Precisam atender a quais necessidades? Há 

que se questionar também a definição do ideal de qualidade apontado pelo MEC, visto que 

“o propósito do Ministério da Educação, ao consolidar os Parâmetros, é apontar metas de 

qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, 

reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres” (BRASIL, 2001a, v. 1 p. 8). 

No que se referem à sua composição, os PCNs contam de uma coleção de dez volumes 

organizados da seguinte forma:  

a) Volume 1 - trata da Introdução, justificando e fundamentando as opções feitas para a 

elaboração dos documentos de áreas e Temas Transversais. 

 b) Seis volumes referentes às áreas de conhecimento, numerados de 2 a 7, na seguinte 

ordem: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia (em um 

mesmo volume), Arte e Educação Física.  

c) Três volumes dedicados aos Temas Transversais. O primeiro deles, volume 8, consta da 

apresentação dos Temas Transversais e Ética. O segundo, volume 9, trata do Meio Ambiente 

e Saúde e, por fim, o volume 10 compõe os documentos que tratam da Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual. 

Na tentativa de melhor compreender o que são os PCNs, consideramos necessário 

retomar algumas informações relativas à sua fase de elaboração. De conformidade com o 

documento introdutório dos PCNs, levaram-se em consideração as propostas curriculares 

dos Estados e Municípios, bem como as análises realizadas pela Fundação Carlos Chagas 

(FCC) acerca dos currículos oficiais e as experiências de outros países, em especial as 

contribuições espanholas, lideradas em nosso país pelas ideias do Professor César Coll, 

catedrático em Psicologia Educacional da Universidade de Barcelona.  

No contexto dessa discussão dos PCNs, a Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPed) (1996, p. 87) considera que “a ideia de um currículo 

comum é [...] entendida enquanto projeto de controle político do conhecimento.” 
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Entendemos, no entanto, que pensar um currículo comum, por mais que seja “flexível”, 

estabelece uma política que não é neutra e certamente tende mais para o atendimento de um 

grupo social específico. Outro fato importante está relacionado à forma de se pensar na 

divergência de interesses da educação pública e da educação ministrada pelas instituições 

privadas.  

O currículo nacional, mesmo que apenas sugerido, ainda que não apresente, em tese, 

o discurso da homogeneização, acaba por inibir, para não dizer banir, outras possibilidades 

de trabalhos ao negá-las em seu contexto. Nesta mesma linha de pensamento, Lopes (2006, 

p. 140) afirma: “Optar por uma organização curricular e uma seleção de conteúdos, por 

maior que seja o debate em torno de sua definição, é pressupor que existe apenas um 

caminho ou que há um caminho melhor, consensual, para as lutas políticas em torno da 

produção de significados e de sentidos nas práticas sociais”.   

Não adianta traçar um caminho que acreditamos ser o melhor para que o outro possa 

segui-lo. Durante décadas de experiência em sala de aula, podemos perceber que não é o 

lido, o planejado, o “receitado” pelo outro que possibilita ao professor realizar um bom 

trabalho. Neste sentido, comungamos da ideia de Lopes (2006, p.133), que afirma: “[...] 

permaneço posicionando-me contra o currículo nacional [...]. Toda proposta de um currículo 

nacional incorpora a pretensão de homogeneidade, a suposição de que a homogeneidade de 

padrões comuns e de saberes básicos universais a serem ensinados a todos seria desejável”.   

Apple (1994 apud RAINHO, 2005, p.34) afirma não ser contrário, em princípio, a 

um currículo nacional e nem à ideia da atividade de avaliação da educação, pois, segundo 

esse autor: “A elaboração de um currículo nacional, construída democraticamente ou não, 

sempre suscita um grande diálogo sobre a educação capaz de gerar mudanças, levantar 

questionamentos entre os profissionais da área, já que pode ser considerada a coluna 

vertebral da educação de um país”. A defesa de um currículo nacional deve-se, 

principalmente, ao fato de que a sua organização facilita as avaliações nacionais, pois, 

quando se estabelece o conteúdo mínimo a ser ensinado, criam-se subsídios para a 

elaboração de provas que mensurem a qualidade desse ensino e auxiliem o Estado a planejar 

a educação.     

Diante dos conflitos explícitos com relação à competência curricular, no debate entre 

o MEC e o CNE, devemos considerar o posicionamento político do CNE, a fixação de 

diretrizes curriculares nacionais, tendo em vista a formação básica comum a ser observada 

nas propostas curriculares para o Ensino Fundamental municipal, estadual ou da própria 
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unidade escolar, teve a não obrigatoriedade dos PCNs como contrapartida (BONAMINO; 

MARTÍNES, 2002, p. 376).    

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) foram elaboradas levando-se em 

consideração a LDB, a Constituição Federal/88 (CF)/88, a Lei nº. 9.131/95, as orientações 

oferecidas pelo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), Decreto nº. 1.904/96 e 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº. 8.069/90. A resolução da Câmara 

de Educação Básica define, em seu Art. 2º, as DCNs como: “o conjunto de definições 

doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica, expressas 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 

escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, articulação, desenvolvimento e 

avaliação de suas propostas pedagógicas”. (BRASIL, 1998).   

Dentre as regras estabelecidas nas DCNs, destacamos o inciso IV do Art. 3º, por se 

referir à questão curricular “IV - em todas as escolas deverá ser garantida a igualdade de 

acesso para alunos a uma base nacional comum de maneira a legitimar a unidade e a 

qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. A base comum nacional e sua parte 

diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que vise a estabelecer a 

relação entre educação fundamental e: a) à vida cidadã através da articulação entre vários 

dos seus aspectos como: saúde, sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, 

ciência e tecnologia, cultura linguagens; b) às áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, 

Língua Materna (para populações indígenas e migrantes), Matemática, Ciências, Geografia, 

História, Língua Estrangeira, Educação Artística, Educação Física e Educação Religiosa (na 

forma do Art. 33 da Lei 9.394)”. (BRASIL, 1998). 

Estabelece ainda que a proposta curricular contará com a parte diversificada, 

conforme incisos V e VI: V – “As escolas deverão explicitar em suas propostas curriculares 

processos de ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e 

planetária, visando à interação entre a educação fundamental e a vida cidadã; os alunos, ao 

aprenderem os conhecimentos e valores da base nacional comum e da parte diversificada, 

estarão também constituindo sua identidade como cidadãos, capazes de serem protagonistas 

de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a si próprios, às suas famílias e às 

comunidades. VI - As escolas utilizarão a parte diversificada de suas propostas curriculares 

para enriquecer e complementar a base nacional comum, propiciando, de maneira específica, 

a introdução de projetos e atividades do interesse de suas comunidades”. (BRASIL, 1998).   
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Portanto, as Diretrizes Curriculares levaram em consideração outros documentos, os 

quais são considerados importantes para o Ensino Fundamental. Na visão de Bonamino e 

Martinez (2002, p. 374), quem conhece os PCNs pode perceber claramente a distância 

existente entre o que poderia ser um conjunto de conteúdos mínimos e obrigatórios para o 

Ensino Fundamental, ou uma proposta de diretrizes curriculares e uma complexa proposta 

curricular, que contém diretrizes axiológicas, orientação metodológica, critérios de 

avaliação, conteúdos específicos de todas as áreas de ensino e conteúdos a serem 

trabalhados de modo transversal na escola. (BRASIL, 1998).    

Os conteúdos mínimos são obrigatórios para o Ensino Fundamental. Neste ponto 

concordamos, mas a orientação metodológica, a forma de avaliação entre outros, cabe à rede 

estadual, municipal ou escola defini-los, ou então não haverá autonomia com relação ao 

trabalho desenvolvido. 

 Do nosso ponto de vista, pela própria questão de a sociedade e a educação estarem 

situadas no tempo e no espaço, mesmo que a política não mude, a proposta dos PCNs 

precisa ser revista. Considerando-se que as discussões sobre os PCNs iniciaram em 1995, 

muito tempo se passou sem que essa proposta fosse revisada. 

 De acordo com os PCNs (BRASIL, 2001a, v. 1, p. 36), existem quatro níveis de 

concretização curricular que levam em consideração a estrutura do sistema educacional 

brasileiro. O primeiro nível é constituído pelos PCNs, cuja validade depende de estarem em 

consonância com a realidade social, necessitando, portanto, de um processo periódico de 

avaliação e revisão coordenado pelo MEC.  

O segundo nível é composto pelas propostas curriculares dos Estados e Municípios. 

Para a elaboração dessas propostas, poderão ser utilizados os PCNs como recurso para 

adaptações ou elaborações curriculares realizadas pelas Secretarias da Educação. Em uma 

organização anterior, eram os Estados que estabeleciam os guias curriculares para a 

educação.  

O terceiro nível diz respeito à proposta curricular de cada instituição escolar 

contextualizada na discussão de seu projeto educativo. Para a constituição dessa proposta, 

tanto os PCNs quanto as propostas das Secretarias devem subsidiar a elaboração desses 

documentos.  

E, por fim, o quarto nível trata da realização da programação das atividades de 

ensino e aprendizagem na sala de aula. Nesse ponto, o professor, levando em consideração 
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os outros níveis de concretização, programa-se de acordo com o seu grupo de alunos para 

atuar em sala de aula, sem perder de vista a qualidade do ensino.   

Compreende-se, assim, ser importante conceber os parâmetros como uma proposta 

curricular dentre outras possíveis, retirando-se dos seus textos a marca de referência padrão. 

É crucial tal postura para a construção de novos sentidos para as políticas curriculares. Isso 

permitirá que outras propostas com princípios diversos, nos estados e municípios, e mesmo 

nas escolas, tenham espaço para produzir novos sentidos para as políticas curriculares, 

valorizando o currículo como espaço da pluralidade de saberes, de valores e de 

racionalidades. 

 

 

1.3  CURRÍCULO POR EXPECTATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

    

 

  As Expectativas de Ensino e Aprendizagem na Educação Básica têm como um dos 

princípios norteadores as competências e habilidades, assim como os conteúdos das áreas de 

saber definidos nos currículos dos sistemas escolares estaduais, municipais, particulares e 

federais. 

O currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem explicita a ação 

docente e do aluno, articulando a tríade: Objetivos (intenções da ação educativa); conteúdos 

escolares numa abordagem interdisciplinar (nas dimensões conceituais, atitudinais e 

procedimentais) e competências e habilidades. 

Considerando que é necessário que se tenha habilidades e competências para 

desenvolver uma postura de aprender a aprender, fundamentalmente na ação docente, esses 

termos se tornam essências para a reflexão da prática pedagógica. Para Perrenoud (2000), 

competência em educação é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos - 

como saberes, habilidades e informações - para solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de problemas e situações. 

Desse modo, as competências são as modalidades estruturais da inteligência, ou 

melhor, ações e operações que utilizamos para estabelecer relações com e entre objetos, 

situações, fenômenos e pessoas que desejamos conhecer. As habilidades decorrem das 

competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber-fazer”. Por meio das 
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ações e das operações, as habilidades aperfeiçoam-se e articulam-se, possibilitando nova 

reorganização das competências (BRASIL, 2001, p. 7). 

Em Educação o conceito de competência tem surgido como alternativa a capacidade, 

habilidade, aptidão, potencialidade, conhecimento ou savoir-faire. É a competência que 

permite ao sujeito aprendente enfrentar e regular adequadamente um conjunto de tarefas e de 

situações educativas.  

Neste sentido, competência será um constructo teórico que se supõe como uma 

construção pessoal, singular, específica de cada um. É única e pertence, exclusivamente, à 

pessoa, exprimindo-se pela adequação de um indivíduo a uma situação.  

Para Roldão (2003), a competência emerge quando, perante uma situação, o sujeito é 

capaz de mobilizar adequadamente diversos conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-

los de forma ajustada à situação em questão. Desta forma, a competência exige apropriação 

sólida e ampla de saberes, de modo a permitir ao sujeito que os convoque (de forma 

ajustada) quando se encontra em face de diferentes situações e contextos. Competência 

recorre, desta forma, a noções, conhecimentos, informações, procedimentos, métodos e 

técnicas. 

 Cruz (2001) define competência como um conceito que acolhe saberes, atitudes e 

valores, abarcando o domínio do self (saber-ser), o domínio cognitivo (saber formalizado) e 

o domínio comportamental (saber-fazer), assim a competência consolida-se numa ou no 

conjunto de ações organicamente articuladas. Cruz (2001) e Alves (2005) conceituam a 

competência como a capacidade que as pessoas desenvolvem de articular, relacionar os 

diferentes saberes, conhecimentos, atitudes e valores; como uma ação cognitiva, afetiva, 

social que se torna visível em práticas e ações que se exercem sobre o conhecimento, sobre o 

outro e sobre a realidade. Constitui-se por um conjunto de saberes, de saberes-fazer e de 

atitudes que podem ser mobilizadas e traduzidas em performances.  

 

A competência é agir com eficiência, utilizando propriedade,  

conhecimentos e valores na acção que desenvolve e agindo com a  mesma 

propriedade em situações diversas. (CRUZ, 2001, p. 31). 

 

Para Perrenoud (1999), uma competência traduz-se na capacidade de agir 

eficazmente perante um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

se limitar a eles. É um saber em uso que exige integração e mobilização de conhecimentos, 

processos e predisposições que, ao incorporarem-se uns nos outros, vão permitir ao sujeito 

fazer, pensar, apreciar (ROLDÃO, 2002).  
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A noção de competência remete para situações nas quais é preciso tomar decisões e 

resolver problemas; associa-se à compreensão e avaliação de uma situação, uma 

mobilização de saberes, de modo a agir/reagir adequadamente.  

Desta forma, a tomada de decisão (expressar conflitos, oposições), a mobilização de 

recursos (afetivos e cognitivos) e o saber-agir (saber dizer, saber fazer, saber explicar, saber 

compreender) são as características principiais da competência. Estas características 

permitem entender este conceito como uma forma de controlar (simbolicamente) as 

situações da vida. 

Como vimos retratado acima, o conceito de competência é polissêmico e não permite 

uma definição conclusiva. O que existe, no conceito de competências, é o respeito às 

inúmeras possibilidades de entendimento do termo. 

Uma abordagem por competências enaltece o que o aluno aprende por si, o aprender 

a aprender, a construção pessoal do saber através da interação. Enaltece o conhecimento 

enquanto instrumento de aquisição de competências, elogia os conteúdos enquanto meios 

possibilitadores de desenvolvimento de competências. Valoriza o método pedagógico e a 

aprendizagem, superando a dicotomia teoria-prática e enraizando os valores educativos da 

escola do século XXI (COSTA, 2004). 

Os conteúdos podem ser entendidos como um meio para que os alunos desenvolvam 

suas capacidades e exercitem “sua maneira própria de pensar, sentir e ser, ampliando suas 

hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e constituindo-se um instrumento para a 

compreensão da realidade” (BRASIL, 1998, p. 49). 

Os conteúdos compreendem múltiplas dimensões dos conhecimentos, Zabala (1998) 

refere-se a quatro dimensões, todas estreitamente articuladas: conceitual, factual, 

procedimental e atitudinal. 

A dimensão conceitual dos conteúdos refere-se à construção ativa das capacidades 

cognitivas que engloba conceitos, fatos e princípios, os quais permitem atribuir sentido à 

realidade. A aprendizagem de conceitos se torna cada vez mais significativa à medida que os 

novos conteúdos de aprendizagem se relacionam com saberes do aluno, por meio de um 

processo de ensino e aprendizagem que, por apresentar desafios possíveis, favoreça essas 

relações, permitindo ao aluno vivenciar o conhecimento, realizar generalizações e 

transposições para a prática. O conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, dados e 

fenômenos concretos e singulares (nomes, códigos, símbolos, classificações) que se referem 

à aprendizagem memorística é parte da dimensão factual dos conteúdos. Embora essa 
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reprodução seja considerada parte importante do processo de aprendizagem, mostra-se 

insuficiente para que o aluno adquira conceitos. 

A dimensão procedimental dos conteúdos, por sua vez, refere-se ao conjunto de 

ações ordenadas que permitam mobilizar estratégias, técnicas e destrezas para atingir 

determinado objetivo. É um saber fazer, que envolve tomar decisões e realizar uma série de 

ações voltadas para um objetivo. 

Já a dimensão atitudinal dos conteúdos versa sobre valores, normas e juízos, que 

possibilitam escolhas relacionadas à realidade e à manifestação de posturas críticas pautadas 

em princípios éticos. Para valores, normas e juízos, compreendem-se os elementos que 

alicerçam a formação moral dos indivíduos, passando pelos costumes e comportamentos 

sociais. Os juízos representam a postura do indivíduo perante as normas estabelecidas, sendo 

estas construídas de acordo com determinadas visões de mundo, isto é, o que chamamos 

valores. Os princípios éticos, por sua vez, norteiam a legitimidade dos valores morais, 

levando-se em conta o respeito à vida, à diversidade e às diferenças. 

Ao enfocar os conteúdos escolares sob essas dimensões, as questões de convívio 

social assumem destaque no rol dos conteúdos a serem abordados, uma vez que a escola é 

um contexto socializador, geradores de atitudes. (BRASIL, 1997, p.77). 

É importante salientar que, para que o conhecimento científico se transforme em 

conteúdo escolar, é necessário que ele seja transposto didaticamente. Essa transposição 

didática ocorre quando os saberes científicos se tornam prontos a serem ensinados ao aluno 

para que este construa determinado conhecimento. Para tanto, os conteúdos devem ser 

contemplados de maneira interdisciplinar e significativa. 

Dessa forma, entende-se que os conteúdos se referem não só a aprendizagem de 

conceitos e procedimentos, mas também ao desenvolvimento de uma consciência crítica a 

respeito de valores e atitudes. 

Portanto, articuláveis entre si, as Expectativas de Ensino e Aprendizagem não são 

lineares nem sequenciadas, mas definem a intencionalidade do docente ou o que se pretende 

que os alunos construam num determinado período. Isto é, significa educá-lo para um fazer 

reflexivo, crítico, no contexto de seu grupo social, colocando a educação a serviço das 

necessidades dos alunos para sua vida cidadã e sua preparação para o mundo do trabalho. 

 

1.4 CONTEXTUALIZANDO A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO  

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ARARAQUARA 
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A atuação do poder público municipal de Araraquara, no Ensino Fundamental, teve 

início no ano de 1997, inicialmente com 13 classes de 1ª a 4ª série, no CAIC Ricardo de 

Castro Caramuru Monteiro, unidade escolar do bairro Nova Araraquara. Em 13 de 

novembro de 1997 foi promulgada a Lei Municipal n° 4.938 (ANEXO A), que dispõe sobre 

a instituição do Sistema Municipal de Ensino de Araraquara. Essas primeiras classes de 

Ensino Fundamental do município contaram com o trabalho das professoras da Educação 

Infantil, no período de fevereiro a julho de 1998, até que se realizasse o primeiro concurso 

para professores do Ensino Fundamental, em abril de 1998.  

O Conselho Municipal de Educação e o Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef) foram instituídos no ano de 1999. Ao mesmo tempo, 

iniciaram-se os estudos para as primeiras iniciativas de municipalização do Ensino 

Fundamental, que ocorreu ainda ao longo deste ano. 

Em julho de 1999 foi assinado o Convênio para o desenvolvimento do programa de 

Parceria Educacional Estado-Município. Nesse processo ocorreu a transferência dos prédios, 

professores e alunos do Estado para o Município, em três escolas de porte médio, instaladas 

na década de 1990, sendo elas: E.E. Rafael de Medina (Jd. Martinez), E.E. Olga Ferreira 

Campos (Jd. Universal) e E.E. Altamira Amorim Mantese (Jd. Roberto Selmi Dei). 

Além da municipalização das escolas estaduais, a Prefeitura Municipal de 

Araraquara construiu no ano de 2000 sua primeira unidade municipal de Ensino 

Fundamental, no bairro Cruzeiro do Sul, a EMEF Waldemar Saffioti. 

Nessa época, os Parâmetros Curriculares Nacionais constituíam a principal referência 

curricular da rede municipal de Ensino Fundamental, inclusive com participação e atuação 

dos técnicos da Secretaria Municipal da Educação e professores no curso de formação PCNs 

em Ação/MEC. O material utilizado pelos professores era composto pelos livros do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

  Em 2001, após as eleições, tem início a administração do Partido dos Trabalhadores 

(PT), no período de 2001 a 2004, que assume o governo no município de Araraquara 

indicando como suas marcas na educação: a Gestão Democrática, Escola Inclusiva e 

Qualidade Social da Educação. A busca da Qualidade Social da Educação, estabelecida 

como marca, se constituía a grande preocupação da Secretaria Municipal da Educação, 
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principalmente devido aos elevados índices de retenção, evasão e baixo rendimento escolar 

registrados no Ensino Fundamental. 

Em 2001, foi realizada a I Conferência Municipal da Educação, que promoveu 

debates sobre a organização do Ensino Fundamental em ciclos e a extensão progressiva do 

atendimento na rede municipal para as demais séries do Ensino fundamental (5ª a 8ª séries). 

A escola organizada em Ciclos de Formação de Araraquara inspirou-se em 

experiências implantadas em algumas cidades a partir de 1996, em particular nas cidades de 

Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais (Escola Plural); Porto Alegre, no Estado do Rio 

Grande do Sul (Escola Cidadã) e no Estado do Mato Grosso (Escola Ciclada). 

O primeiro documento referente aos ciclos, organizado pela Secretaria Municipal da 

Educação para orientar o trabalho das escolas intitulava-se "Proposta de Construção de um 

projeto pedagógico para o Ensino Fundamental, tendo como base a concepção de Escola 

Ciclada” (ANEXO B). Esse documento trazia alguns esclarecimentos do porquê da 

organização por ciclos, tendo como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais, versão 

preliminar, 1995, do MEC; esclarecia, também, a estrutura da Escola Ciclada, os objetivos 

básicos de cada ciclo e orientações para a organização das turmas de progressão e do 

complexo temático. 

A proposta da “Escola Ciclada”, como foi intitulada inicialmente, definia que o 

ensino fundamental se organizaria em três ciclos de três anos cada um, atendendo aos 

educandos de acordo com suas faixas etárias como explica o quadro abaixo: 

 

QUADRO 1.  Organização da Escola Ciclada de Araraquara 

CICLO I 

INFÂNCIA 

CICLO II. 

PRÉ-ADOLESCÊNCIA 

CICLO III 

ADOLESCÊNCIA 

1° ano 2° ano 3° ano 1° ano 2° ano 3° ano 1° ano 2° ano 3° ano 

6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Essa organização baseia-se na concepção de educação enquanto processo de 

formação humana, respeitando as características de cada fase de desenvolvimento e 

formação humana para o trabalho com o conhecimento formal na escola, ou seja, 

considerando que em cada estágio de desenvolvimento a criança interage de uma 

determinada forma com o meio ambiente e, portanto, aprende de modo específico. 
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Dessa forma os dois primeiros ciclos (de 6 
_ 

11/12 anos) são considerados etapas 

importantes do desenvolvimento sociocultural e de socialização, podendo solidificar uma 

formação básica que possibilite um desenvolvimento mais complexo, o que caracterizará a 

formação do Ciclo III (12-14/15 anos). 

O Projeto de Escola Ciclada de Araraquara previa três medidas: a organização por 

ciclos de formação, a incorporação dos alunos de seis anos no Ensino Fundamental e a 

ampliação deste para nove anos, porém, embora trouxesse algumas orientações, o projeto 

não se aprofundou em mudanças quanto à questão curricular. 

O Conselho Municipal de Educação aprova, em 2002, o segundo documento, 

intitulado "Projeto Político-pedagógico da Escola Ciclada" (ANEXO C) que tinha como 

referência o Caderno n° 9, da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, do qual 

foram extraídos os trechos que tratavam da filosofia, fins e objetivos da Escola Ciclada, a 

organização curricular e a avaliação. As matrizes curriculares apresentadas nesse documento 

organizavam as disciplinas por grandes áreas, conforme exemplifica o quadro abaixo. 

 

QUADRO 2. Base Curricular do I Ciclo 

I CICLO 

ORGANIZAÇÃO DIMENSÃO 

 

GLOBALIZADA CH SEMANAL DO 

CICLO  

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO  

Língua Portuguesa  

Educação Física  

Arte-Educação  

 

CIÊNCIAS  

FÍSICAS, QUÍMICAS E 

BIOLÓGICAS 

  

 

Ciências  

 

 

CIÊNCIAS SÓCIO- 

HISTÓRICAS E CULTURAIS 

 

 

História e Geografia 

 

 

PENSAMENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

Matemática 

 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da Escola Ciclada. 
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QUADRO 3.  Base Curricular do II Ciclo 

II CICLO 

 

ÁREAS COM DIMENSÃO INTEDISCIPLINAR 

 

 

CH  

SEMANAL  

DO CICLO  

 

COMUNICAÇÃO E  

EXPRESSÃO 

Educação Física  

Arte-Educação  

Língua Portuguesa   

Literatura  

 

CIÊNCIAS  SÓCIO- 

HISTÓRICAS 

  

 

História, Geografia 

 

 

CIÊNCIAS FÍSICAS 

QUÍMICAS  E  

BIOLÓGICAS  

 

 

 

Ciências  

 

 

PENSAMENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

Matemática 

 

Fonte: Projeto Político-Pedagógico da Escola Ciclada 

 

Em maio de 2003, como parte de um projeto de formação dos educadores, foi 

realizada uma palestra sobre ciclos de formação com o professor Miguel Arroyo. Nessa 

palestra ele esclarece que não é a escola que tem ciclos, mas sim os seres humanos e que 

considerava incorreto o título "Escola Ciclada". A partir disso a "Escola Ciclada" passou a 

ser intitulada "Escola Interativa organizada em ciclos de formação". 

Com um total de cinco escolas compondo o Projeto de Escola Interativa, o ano de 

2003 foi marcado por várias ações procurando efetivar essa nova organização. O grupo de 

assistentes educacionais pedagógicos, juntamente com os diretores e professores 

coordenadores, com a assessoria de uma professora da Universidade Estadual 

Paulista/UNESP, organizaram um documento com as principais características de cada uma 

das etapas do desenvolvimento, infância, "pré-adolescência" e adolescência, bem como 

algumas orientações didáticas. O trabalho foi interrompido devido ao encerramento do 

contrato com a assessoria da UNESP, o documento foi concluído, porém não foi 

amplamente divulgado na rede. 

A Secretária Municipal de Educação desencadeou na rede, através dos supervisores 

de ensino, uma grande discussão sobre o processo de avaliação. As unidades escolares 

tiveram a liberdade de buscar alternativas para a construção de uma avaliação qualitativa, 
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ficando liberadas, se assim o desejassem, da atribuição de notas bimestrais e foram 

estimuladas a utilizarem fichas de avaliação descritivas sobre o desempenho dos alunos 

adotando as nomenclaturas: Progressão Simples (PS), Progressão com Plano didático de 

apoio (PPDA) para os alunos com dificuldade de aprendizagem e Progressão sujeita a 

avaliação especializada (PSAE) para os alunos com deficiência. 

Em relação à organização curricular a orientação da SME foi para que as escolas 

procurassem trabalhar com a proposta de Complexo Temático. O Complexo Temático 

baseia-se no levantamento de temas a serem trabalhados com os alunos com a participação 

de toda a comunidade. Essa forma de organizar o trabalho escolar tem como referencial o 

planejamento do ensino por "Complexos" proposto por Pistrak
1
 que, após a revolução russa 

de 1917, dedica-se à construção dos programas educacionais comprometidos em 

desenvolver as potencialidades de cada criança e de cada jovem, bem como as discussões 

trazidas pelo educador Paulo Freire (2004, 2005), quando trabalha sobre Tema Gerador. 

O trabalho com Complexos Temáticos implica numa mudança de postura de alunos e 

professores no sentido de torná-los pesquisadores da realidade, rompendo com os conteúdos 

preestabelecidos. Para isso algumas ações são essenciais, como aponta Krug (2001)
 2

: 

 

- os temas centrais são elencados a partir da pesquisa sócio antropológica; 

- a partir desses temas, são propostos conceitos que serão trabalhados pelas 

áreas de conhecimento através de assuntos ou subtemas mais específicos, 

a perspectiva de trabalho das áreas é interdisciplinar; 

- o Complexo Temático é construído com toda a escola e, a cada ciclo, são 

escolhidos alguns desdobramentos para o trabalho onde, nas atividades a 

serem propostas, consideram-se as potencialidades de desenvolvimento 

da criança ou adolescente na fase em que se encontram os alunos do 

ciclo; 

- a concepção de aprendizagem e conhecimento indica que o mesmo é 

construído em relação dialética: sujeito, meio e cultura, entre 

desenvolvimento biológico, experiências sociais e elaboração de 

conhecimentos formais. (KRUG, 2001, p.19). 

 

Toda essa mudança proposta pela Secretaria Municipal da Educação, no governo do 

Partido dos Trabalhadores (PT), evidenciava alterações somente na organização escolar e 

não na organização curricular. Os documentos oficiais, como as discussões realizadas na 

época, não se aprofundavam na questão da organização curricular por Complexos 

Temáticos, demonstrando, desta forma, a dificuldade da Secretaria da Educação em 

                                                           
1
 Educador Russo autor do livro "Fundamentos da Escola do Trabalho" que defende o estudo da realidade 

 histórica atual para situar o espaço do adolescente na luta e criação de uma nova sociedade.  
2
 KRUG, A. Ciclos de Formação: uma proposta transformadora. Porto Alegre: Mediação, 2001, p.19. 
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fundamentar teoricamente a referida organização curricular por Complexo Temático e, das 

escolas, em consolidar a prática. 

No período de 2005 até 2008 inicia-se o segundo mandato do Partido dos 

Trabalhadores, que promove alterações dos responsáveis pelas secretarias, ou seja, uma 

nova secretária municipal da educação assume por esse período, promovendo uma ruptura 

com a proposta anterior, que estava respaldada mais no conhecimento e concepções da 

secretária do que do próprio sistema de ensino. 

Durante todo esse período de oito anos, os PCNs continuaram a ser a referência 

curricular para a rede municipal, assim como os livros didáticos do PNLD. 

Convém ressaltar que neste segundo período da administração do Partido dos 

Trabalhadores, em 2006, houve uma tentativa de organização de uma base comum curricular 

para todas as escolas municipais. Este trabalho foi proposto por um Coordenador Técnico 

que realizou algumas reuniões com os professores de 1º ao 9º ano, resultando num 

documento preliminar, que contemplava os objetivos e conteúdos das áreas de 

conhecimento. Esse referencial curricular para a rede não foi concluído e nem tão pouco 

implantado, em virtude da exoneração do referido profissional. 

De 2009 até 2016, a Prefeitura Municipal de Araraquara passa a ser administrada 

pelo governo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). No primeiro 

mandato, a gestão da SME identifica a demanda dos professores de padronização do 

currículo. Numa tentativa de melhoria da qualidade do ensino e, consequentemente, nos 

índices de desempenho nas avaliações externas (SARESP/SP e IDEB/MEC) o governo 

sugere a adoção do Sistema SESI de Ensino em substituição do livro didático do PNLD. 

Inicialmente houve a consulta aos técnicos da SME cujo parecer na época, foi desfavorável, 

considerando que a uma base curricular para a rede deveria ser elaborada pelos professores, 

garantindo-se a identidade e o sentimento de pertencimento dos profissionais da rede. 

Em 2010, após ampla discussão realizada inclusive em audiência pública, o Conselho 

Municipal da Educação analisa e aprova a proposta de implantação do Sistema SESI de 

Ensino, no qual a organização curricular é baseada em Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem, ou seja, a rede municipal de Ensino Fundamental adota o Sistema SESI de 

Ensino como referencia curricular. A partir de 2011 as escolas deixam de utilizar os livros 

didáticos do PNLD e passam a receber o material didático do Sistema SESI, juntamente com 

uma proposta de formação continuada para gestores da SME e das unidades escolares, bem 

como os professores. 
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Em 2016, ainda neste governo, acompanhando as discussões da Base Nacional 

Comum Curricular, proposta pelo governo federal/MEC, a SME propõe a organização de 

um grupo de estudo para elaboração de um documento oficial denominado Base Municipal 

Comum Curricular, documento este que constituirá o novo norteador curricular municipal. O 

fato da Base Nacional Comum Curricular também estar organizada por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem proporcionou ao grupo de estudo uma maior familiaridade com o 

documento, ampliando as possibilidades de análise e discussão. 
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2 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA A 

PARTIR DO TRABALHO DO GRUPO COLABORATIVO 

 

 

A formação de professores deve valorizar o trabalho em equipa e o 

exercício colectivo da profissão, reforçando a importância dos projectos 

educativos de escola. (António Nóvoa, 2007, Universidad de Lisboa. 

Lisboa. Portugal). 

 

 

2.1  FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Repensar a formação de professores e o desenvolvimento profissional tem sido foco 

de várias investigações. 

 Com o desenvolvimento do movimento de profissionalização do ensino ocorrido nos 

Estados Unidos, nas décadas de 80 e 90, e suas consequências para a questão do 

conhecimento dos professores na busca de um repertório que garantisse a legitimidade da 

profissão (BORGES; TARDIF, 2001), estudar a questão do conhecimento ou do saber dos 

professores, vem representando uma evolução internacional e nacional; bem como, de forma 

quantitativa e qualitativa, marcada por uma diversidade de enfoques teórico-metodológicos. 

Para Borges (2001, p. 2) essa  

 

[...] diversidade e o ecletismo nada mais são que o reflexo da expansão do 

campo, no qual os pesquisadores buscam lançar luzes sobre as diferentes 

facetas, aspectos, características, dimensões, etc. que envolvem o ensino e 

os saberes dos professores.  

 

É a partir dessa orientação profissionalizante que a questão do conhecimento dos 

professores alcança seu desenvolvimento mais importante. Da mesma forma, as pesquisas se 

multiplicam, acarretando em significativas reformas na formação de professores, voltadas à 

questão dos saberes e das competências na formação docente. 

O século XXI pode ser considerado como um marco de mudança, tanto na instituição 

educativa como na profissão docente, que se viram diante da necessidade de mudar 

radicalmente, tornando-se realmente diferentes e apropriando-se das mudanças que 

marcaram o final do século XX (IMBERNÓN, 2005). Esses diferentes momentos 

compreendem diferentes paradigmas que determinam as concepções norteadoras em relação 

à formação dos professores. Assim, o paradigma da ciência moderna dá suporte conceitual 
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ao modelo de formação de professores baseado na racionalidade técnica, onde o foco está na 

aplicação de regras advindas da teoria e da técnica à prática pedagógica. (MIZUKAMI et al., 

2002). 

Nesse modelo de formação, o professor é considerado como um técnico que aplica 

com rigor as regras que derivam do conhecimento científico. 

 
Segundo o modelo da racionalidade técnica, a atividade do profissional é, 

sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a 

aplicação de teorias e técnicas científicas. Para serem eficazes, os 

profissionais da área das ciências sociais devem enfrentar os problemas 

concretos que encontram na prática, aplicando princípios gerais e 

conhecimentos científicos derivados da investigação. (PÉREZ GÓMEZ, 

1992, p. 96). 

 

O conhecimento, nessa perspectiva, é marcado pela hierarquização, que segue uma 

divisão de níveis, acarretando na divisão do trabalho e no funcionamento relativamente 

autônomo dos profissionais em cada um dos diferentes níveis. Investigação e prática 

encontram-se dissociadas, cabendo aos “[...] investigadores proporcionarem o conhecimento 

básico e aplicado de que derivam as técnicas de diagnóstico e de resolução de problemas na 

prática, a partir da qual se colocam aos teóricos e aos investigadores os problemas relevantes 

de cada situação.” (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 97). 

O modelo da racionalidade técnica predomina nos cursos de formação, em que 

primeiro aprendem-se os fundamentos, para posteriormente aplicá-los na prática. Esse 

modelo compreende dois grandes componentes: 

 
- um componente científico-cultural, que pretende assegurar o 

conhecimento do conteúdo a ensinar; 

- um componente psicopedagógico, que permite aprender como atuar 

eficazmente na sala de aula. 

- No componente psicopedagógico é preciso distinguir duas fases 

principais: na primeira, adquire-se o conhecimento dos princípios, leis e 

teorias que explicam os processos de ensino-aprendizagem e oferecem 

normas e regras para a sua aplicação racional; na segunda, tem lugar a 

aplicação na prática real ou simulada de tais normas e regras, de modo a 

que o docente adquira as competências e capacidades requeridas para 

uma intervenção eficaz. ( PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 98). 

 

Sob essa perspectiva, o saber escolar é considerado como um conhecimento a ser 

transmitido pelo professor, que o possui; aos alunos e a estratégia de ensino resume-se a 

aplicação de regras, que derivam do conhecimento científico. (MIZUKAMI et al., 2002) 
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A racionalidade técnica apresenta limites e lacunas, uma vez que a realidade social 

não pode ser considerada a partir de esquemas preestabelecidos. O movimento contínuo dos 

fenômenos práticos deve ser levado em consideração, como a complexidade, a incerteza, a 

instabilidade, a singularidade e o conflito de valores. 

Desse modo, não é possível um conjunto de técnicas que se enquadrarem como 

solução para toda e qualquer situação de conflito, pois essas são singulares em sua 

constituição e marcadas por contextos específicos. Assim sendo, não podem ser resolvidas 

por meio da mera aplicação de técnicas e regras preestabelecidas. 

Portanto, a atividade profissional (prática) do professor não pode ser considerada 

como exclusiva e prioritariamente técnica. Deve ser concebida como uma atividade 

reflexiva e artística, na qual cabem algumas aplicações concretas de caráter técnico. (PÉREZ 

GÓMEZ, 1992, p. 100). 

Diante dos limites da racionalidade técnica, no sentido de considerar a complexidade 

do dia a dia da prática docente e sua característica de imprevisibilidade, surge o modelo da 

racionalidade prática. 

Nesse modelo, aprender a ser professor envolve muito mais do que o estudo de 

conteúdos e técnicas de transmissão dos mesmos. Trata-se de considerar a problematização 

da prática docente como fonte de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

O modelo de formação docente, inspirado no paradigma da racionalidade prática, 

concebe a formação como um continuum, no qual  

 
A prática docente é, então, vista segundo o modelo reflexivo e artístico, 

tendo por base a concepção construtivista da realidade com a qual o 

professor se defronta, entendendo que ele constrói seu conhecimento 

profissional de forma idiossincrática e processual, incorporando e 

transcendendo o conhecimento advindo da racionalidade técnica. 

(MIZUKAMI et al., 2002, p.15). 

 

De acordo com Pérez Gómez (1992), a vida cotidiana de qualquer profissional 

prático depende do conhecimento tácito que mobiliza e elabora durante a sua própria ação. 

Sob a pressão de múltiplas e simultâneas solicitações da vida escolar, o professor ativa os 

seus recursos intelectuais (conceitos, teorias, crenças, dados, procedimentos, técnicas), para 

elaborar um diagnóstico rápido da situação, desenhar estratégias de intervenção e prever 

acontecimentos. 
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Nesse processo de formação contínua, reflexão e processos reflexivos passam a 

constituir, nos últimos anos, o eixo de uma nova tendência na formação de professores, 

indicando a 

 
[...] necessidade de formar professores que venham a refletir sobre a sua 

própria prática, na expectativa de que a reflexão será um instrumento de 

desenvolvimento do pensamento e da acção. (GARCIA, 1992, p. 60). 

 

A reflexão é o elemento essencial do pensamento prático. Esta nova perspectiva de 

análise da profissão docente tem destacado a importância do estudo do pensamento prático 

do professor como fator que influencia e determina a prática de ensino, enfocando os 

processos pelos quais o professor gera conhecimentos e os tipos de conhecimentos que 

adquirem. 

Para Nóvoa (1992, p. 25) faz-se necessário desenvolver na formação de professores a 

prática da reflexão, enquanto meio de construção de saberes e identidade profissional. 

 
A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autônomo que facilite as 

dinâmicas de auto formação participada. Estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional. 

 

Desta forma, a formação não se dá por meio da acumulação, seja de cursos de curta 

duração, de conhecimentos ou de técnicas, mas por meio de um trabalho de reflexividade 

crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal e 

profissional. 

Este novo paradigma de formação deve promover, deste modo, a preparação de 

professores reflexivos, envolvendo experimentação, inovação, ensaio de novos modos de 

trabalho pedagógico, reflexão crítica sobre sua utilização, ou seja, processos de investigação, 

diretamente articulados com as práticas educativas (NÓVOA, 1992). 

Este paradigma tem estimulado a valorização da reflexão para o desenvolvimento 

profissional do professor que, assim, também poderá formar alunos reflexivos e não meros 

repetidores de informações (QUEIROZ, 2001). Trata-se, assim, de formar o professor 

prático-autônomo, como um artista que reflete, que toma decisões e que cria durante a sua 

própria ação. 
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A reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo da sua 

experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 

simbólicos, correspondências afectivas, interesses sociais e cenários 

políticos. [...] A reflexão não é um conhecimento “puro”, mas sim um 

conhecimento contaminado pelas contingências que rodeiam e impregnam 

a própria experiência vital. (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 103). 

 

Pensando em como tornar os professores capazes de refletirem na e sobre a sua 

prática, Schön (1992) defende a ideia de um practicum reflexivo, ou seja, um espaço de 

formação em que o futuro professor tem oportunidade de refletir constantemente sobre os 

problemas da dinâmica colocados pela sua atuação cotidiana. 

Foi esse mesmo autor que popularizou as teorias sobre a epistemologia da prática no 

campo da formação de professores e apresentou conceitos inerentes à nova concepção de 

prática profissional. Quatro conceitos diferentes integram o pensamento prático: o 

conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação e a reflexão-sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-

ação. 

O conhecimento-na-ação envolve o saber fazer e é o componente inteligente que 

orienta toda atividade humana. É o conhecimento técnico ou de solução de problemas. 

A reflexão-na-ação é o melhor instrumento da aprendizagem. Pensamos no que 

fazemos ao mesmo tempo em que atuamos, portanto, essa reflexão ocorre durante a ação. É 

um diálogo com a situação problemática e sobre uma interação particular e exige uma 

intervenção concreta. Esse processo passa por quatro momentos:  

 
Existe, primeiramente, um momento de surpresa: um professor reflexivo 

permite-se ser surpreendido pelo o que o aluno faz. Num segundo 

momento, reflete sobre esse facto, ou seja, pensa sobre aquilo que o aluno 

disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender a razão por que foi 

surpreendido. Depois, num terceiro momento, reformula o problema 

suscitado pela situação; talvez o aluno não seja de aprendizagem lenta, 

mas, pelo contrário, seja exímio no cumprimento das instruções. Num 

quarto momento, efectua uma experiência para testar a sua nova hipótese; 

por exemplo, coloca uma nova questão ou estabelece uma nova tarefa para 

testar a hipótese que formulou sobre o modo de pensar do aluno. Este 

processo de reflexão-na-acção não exige palavras. (SCHÖN, 1992, p.83). 

 

A reflexão-sobre-a-ação e sobre a reflexão-na-ação ocorre posteriormente à ação.  

 

Na reflexão sobre a acção, o profissional prático, liberto dos 

condicionantes da situação prática, pode aplicar os instrumentos 

conceptuais e as estratégias de análise no sentido da compreensão e da 

reconstrução da sua prática.  (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 105). 
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É por meio da reflexão-sobre-a-ação que o professor vai analisar o conhecimento-na-

ação e a reflexão-na-ação, sendo  

 

[...] neste momento que o professor vai articular a situação problemática, 

determinar as metas e a escolha dos meios, com suas teorias e convicções 

pessoais, dentro de um contexto. (MIZUKAMI et al., 2002, p.17). 

 

Estes processos constituem o pensamento prático do professor, com o qual enfrenta 

as situações “divergentes” da prática. Esse conhecimento é de essencial importância na 

compreensão dos processos de ensino-aprendizagem, para desencadear mudanças nos 

programas de formação de professores e para promover a qualidade do ensino numa 

perspectiva inovadora. 

Não existe um conhecimento profissional para cada situação-problema, que teria uma 

única solução correta: 

 
O profissional competente actua refletindo na acção, criando uma nova 

realidade, experimentando, corrigindo e inventado através do diálogo que 

estabelece com essa mesma realidade. Por isso, o conhecimento que o novo 

professor deve adquirir vai mais longe do que regras, factos, procedimentos 

e teorias estabelecidas pela investigação científica. (PÉREZ GÓMEZ, 

1992, p. 110).  

 

No processo de reflexão-na-ação o futuro professor deve aprender a construir e a 

comparar novas estratégias de ação, novas fórmulas de pesquisa, novas teorias e categorias 

de compreensão, novos modos de enfrentar e definir os problemas. Isso significa que o 

profissional reflexivo constrói de forma idiossincrática o seu próprio conhecimento 

profissional. 

As autoras Reali, Trancredi e Mizukami (2008) apontam que as estratégias 

formativas para professores que ocorrem no local de trabalho devem propiciar a reflexão 

sobre a ação pedagógica, não se limitando a isso apenas, mas como uma possibilidade. 

Nesse modelo de formação docente, a prática adquire o papel central de todo o 

currículo, assumindo-se como o lugar de aprendizagem e de construção do pensamento 

prático do professor, que não pode ser ensinado, mas pode ser aprendido. 

 
O pensamento prático do professor não pode ser ensinado, mas pode ser 

aprendido. Aprende-se fazendo e reflectindo na e sobre a acção. Através da 

prática é possível apoiar e desenvolver o pensamento prático, graças a uma 

reflexão conjunta (e recíproca) entre o aluno-mestre e o professor ou o 

tutor. (PÉREZ GÓMEZ,1992, p.112).  
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Na  presente pesquisa entendemos a formação de professores como um continuum, 

ou seja, como um processo de desenvolvimento para a vida toda. Assim, nesse processo os 

saberes docentes são construídos ao longo de toda vida, começando, portanto, ao longo da 

vida pessoal e escolar, e que, posteriormente, vão sofrendo influências diversificadas, 

oriundas de processo de formação, que são consolidados e revalidados na prática docente. 

(MONTALVÃO; MIZUKAMI, 2002). 

Para Marcelo (2009, p. 12) “qualquer discussão sobre o desenvolvimento 

profissional deve tomar em consideração o significado do que é ser um professor e o grau de 

autonomia destes profissionais no exercício do trabalho”. 

 

 

2.2  PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Na carreira docente, o professor possui um rol de conhecimentos construídos ao 

longo de sua vida escolar, o qual servirá de base no momento das tomadas de decisão. 

Novos saberes serão construídos no cotidiano da sala de aula, a partir de um processo de 

reflexão consciente ou não. 

Shulman (1986, 1987), estudando o que sabem os professores sobre os conteúdos 

que ensinam, onde e quando adquiriram tais conteúdos, como e por que os mesmos se 

transformam durante a formação de professores, assim como devem ser utilizados no ensino 

concreto na sala de aula, destaca alguns tipos de conhecimentos que compõem a base de 

conhecimento para a docência e o processo de raciocínio pedagógico. 

 

 

2.2.1 BASE DE CONHECIMENTO PARA O ENSINO E PROCESSO DE 

RACIOCÍNIO PEDAGÓGICO 

 

O primeiro modelo de Shulman (1986) intitulado Base de Conhecimento para o 

Ensino entende-se o conjunto de compreensões, conhecimentos, habilidades e disposições 

necessárias para atuação efetiva em situações específicas de ensino e aprendizagem 

(MIZUKAMI et al., 2002, p.67). 
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1º MODELO – BASE DE  CONHECIMENTO PARA O ENSINO 

FIGURA 1. Base de Conhecimento para o Ensino, segundo Shulman (1986) 

 

Fonte: Mizukami  (Shulman -1986) 

 

Os conhecimentos que compõem essa base seriam: 

 

1. O conhecimento dos conteúdos das disciplinas curriculares – conhecimento da 

matéria: implica o domínio, por parte do professor, dos conceitos fundamentais de 

uma determinada área de conhecimento e da história da construção de tais conceitos. 

O domínio de tal tipo de conhecimento é imprescindível para que o professor possa, 

de fato, constituir-se em mediador entre os conhecimentos historicamente produzidos 

e os conhecimentos escolares de um determinado nível e modalidade de ensino, de 

forma a oferecer condições para que os alunos possam se apropriar deles. Para 

Shulman (1986), trata-se de conteúdo imprescindível para a docência. Trata-se, 

igualmente, de condição necessária, mas não suficiente, para a garantia de um 

processo de ensino e aprendizagem eficiente. 

 

2. Conhecimento pedagógico geral: inclui conhecimento sobre processos de ensino- 

aprendizagem, procedimentos didáticos, motivação, propostas e teorias de 

desenvolvimento, estilos de aprendizagem etc., necessários à transformação do 

conteúdo a ser ensinado em conteúdo a ser aprendido. Tais conhecimentos 
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contemplam princípios e estratégias de manejo de classe e de organização que 

transcendem o conteúdo da matéria em si. 

 

3. Conhecimento curricular: Refere-se ao conhecimento das disciplinas que 

compõem o currículo de um determinado nível/modalidade de ensino, com ênfase no 

domínio conceitual da disciplina específica pela qual é responsável. Implica 

considerar, pois, tanto o currículo específico das disciplinas que ensina quanto 

compreender a relação da(s) mesma(s) com a organização e estruturação dos 

conhecimentos escolares. Compreende, principalmente, os materiais e programas que 

servem como ferramentas de trabalho para os professores. 

 

4. Conhecimento dos fins e metas da educação e dos contextos educacionais: consiste 

em conhecimentos dos fins educacionais, propósitos e valores e suas bases históricas. 

Envolve conhecimentos sobre contextos educacionais, sobre os trabalhos do grupo 

ou da classe, sobre gestão e financiamento da educação/do ensino, sobre as 

características e especificidades das comunidades e culturas, sobre políticas públicas 

educacionais, dentre outros. 

 

5. Conhecimento dos alunos: Conhecimento de processos/estilos de aprendizagem 

específicos de seus alunos. Envolve conhecimento dos alunos em suas dimensões 

cognitiva, emocional, motora, social, interacional. 

 

6. Conhecimento pedagógico do conteúdo: Dentre todos os conhecimentos que 

compõem o modelo por Schulman (1986) construído da base de conhecimento para a 

docência, o conhecimento que adquire maior vulto – porque específico da docência e 

construído pelos professores a partir de suas atuações em situações concretas de 

ensino e aprendizagem – é o conhecimento pedagógico do conteúdo, o qual não se 

resume ao conhecimento do conteúdo específico e tão pouco ao do pedagógico, mas 

implica a construção de um tipo novo de conhecimento que pode ser denominado de 

conhecimento sobre o ensino de algo. Tal conhecimento não é oferecido em cursos de 

formação inicial e em programas de formação continuada. É pessoal e fruto da 

interação de diferentes tipos de conhecimentos que se fundem em um novo 

conhecimento, a partir do dia-a-dia do ensino de uma disciplina específica 
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(MONTALVÃO; MIZUKAMI, 2002, p. 106). Para Garcia (1992, p. 57), a 

importância desse conhecimento se deve ao fato dele não poder 

 

[...] ser adquirido de forma mecânica ou linear; nem sequer poder ser 

ensinado nas instituições de formação de professores, uma vez que 

representa uma elaboração pessoal do professor ao confrontar-se com o 

processo de transformar em ensino o conteúdo aprendido durante o seu 

percurso formativo. (GARCIA, 1992, p.57). 

 

O conhecimento pedagógico do conteúdo é compreendido por Shulman (1987 apud 

MIZUKAMI, 2000, p. 146) 

 

[...] na interseção do conteúdo específico e do conteúdo pedagógico, na 

capacidade do professor para transformar o conhecimento que possui do 

conteúdo em formas de atuação que sejam pedagogicamente eficazes e 

adaptáveis às variações de habilidades e de repertórios apresentados pelos 

alunos. (FIGURA 1) 

 

Além do conhecimento pedagógico do conteúdo, o conhecimento de conteúdo 

específico (domínio dos conceitos básicos de uma área de conhecimento, de sua construção, 

assim como do conhecimento da estrutura dessa área) e o conhecimento pedagógico geral 

(conhecimento que transcende o domínio de uma área específica e que inclui os 

conhecimentos de objetivos, metas e propósitos educacionais; de ensino e aprendizagem; de 

manejo de classe e interação com os alunos; e de estratégias instrucionais; de como os 

alunos aprendem; de outros conteúdos; de conhecimento curricular), compõem os diferentes 

tipos de conhecimento que apoiam a tomada de decisões dos professores. 

O segundo modelo proposto por Shulman (1986, 1987) implica a consideração da 

base de conhecimento para o ensino e envolve processos presentes nas ações educativas. É o 

processo de raciocínio pedagógico que retrata como os conhecimentos são acionados, 

relacionados e construídos durante o processo de ensino e aprendizagem. Uma precária base 

de conhecimento compromete e empobrece os processos de raciocínio pedagógico 

acionados pelos professores, quando em situações concretas de ensino e aprendizagem 

(MIZUKAMI, 2004, p. 292). 

 

 

 

 



 

53 

 

 

2º MODELO: O PROCESSO DE RACIOCÍNIO PEDAGÓGICO 

FIGURA 2. O Processo de Raciocínio Pedagógico segundo Shulman (1986) 

 

Fonte: Mizukami (Shulman 1986) 

 

O processo de raciocínio pedagógico envolve seis aspectos comuns ao ato de ensinar: 

1. Compreensão: o raciocínio pedagógico tem início com a compreensão de ideias e 

conceitos de um mesmo conteúdo ou de conteúdos relacionados; com o 

entendimento das estruturas e princípios que fundamentam as disciplinas e a 

construção dos conteúdos que a constituem. 

 

2. Transformação: envolve interpretação (revisão dos materiais instrucionais a partir 

do próprio entendimento do conteúdo específico da área); representação 

(conjunto de analogias, metáforas, ilustrações, exemplos, atividades diferenciadas 

etc., a serem usados de acordo com a situação na transformação do conteúdo em 

ensino); adaptação (ajuste da transformação às características dos alunos em 

geral); e a consideração de alunos específicos (adaptação de material e 

procedimentos). 

 

3. Instrução: consiste no manejo de classe, em exposição e em interações; considera 

outros aspectos do ensino ativo, como o trabalho em grupo, a disciplina, o humor, os 
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questionamentos, a descoberta, a investigação e as formas observáveis de ensino na 

classe. 

 

4. Avaliação: ocorre durante e depois da instrução. Trata-se da checagem da 

compreensão dos alunos sobre o que foi ensinado. 

 

5. Reflexão: Consiste no processo de aprendizagem a partir da própria experiência, 

pelo qual os professores avaliam seu trabalho. 

 

6. Nova compreensão: trata-se de uma compreensão aperfeiçoada, enriquecida, 

formando um círculo completo, mas podendo ser também singular e reta, a partir do 

ponto de partida. 

 

Para identificar esta relação, a imagem mais apropriada é a de uma espiral (FIGURA 

3), já que a nova compreensão é fruto de todo um processo de análise do ensino. 

 

FIGURA 3.  O Processo de Raciocínio Pedagógico 

 

Fonte: Mizukami ( Shulman -1986) 
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Mizukami et al. (2002, p. 71) afirmam que considerar os aspectos relevantes da base 

de conhecimento do professor significa  

 
[...] muito mais do que identificar o conhecimento que ele tem nas 

categorias de conhecimento de conteúdo específico, pedagógico geral e 

pedagógico de conteúdo. Significa, igualmente, tentar identificar rotinas e 

scripts, por exemplo, nos quais o conhecimento é potencialmente acessível 

para uso pelo professor. (MIZUKAMI et al., 2002, p.71). 

 

Objetivando contribuir com o processo de desenvolvimento profissional das 

professoras investigadas, optamos por utilizar uma ferramenta com dupla função, sendo ao 

mesmo tempo investigativa e formativa. Assim, assumimos a pesquisa do tipo colaborativa 

como linha de trabalho, pela possibilidade investigar e intervir concomitantemente, por meio 

da constituição de um grupo de trabalho. 

 

2.3  GRUPO COLABORATIVO DE TRABALHO 

 

Assumindo a formação docente a partir da perspectiva da reflexividade, repensar as 

propostas de formação continuada faz-se necessário. Desenvolvê-la a partir de cursos 

estanques dificilmente refletirá na prática diária do professor como algo interiorizado em seu 

repertório de conhecimentos, passível de transposição nas diferentes situações cotidianas da 

sala de aula. Assim, assumir uma nova concepção de formação continuada que focalize a 

construção, elaboração e (re)elaboração de conhecimentos pelo professor é a proposta 

defendida neste trabalho. 

A partir de uma nova concepção de formação continuada, Candau (1996) aponta três 

teses que sintetizam os principais eixos de investigação e de consenso entre os profissionais 

da educação: 

 O lócus da formação a ser privilegiado é a própria escola; 

 Todo processo de formação tem de ter como referência fundamental o saber 

docente, o reconhecimento e a valorização do saber docente; 

 Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é necessário ter 

presentes as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do magistério, 

que apresenta necessidades e desafios diferentes. 

Nesse sentido, a formação continuada deve tratar de problemas educacionais, por 

meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas pedagógicas e da permanente 

(re) construção da identidade do docente (MIZUKAMI et al., 2002). 
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Diante do cenário atual, em que novas exigências são postas aos professores a todo o 

momento, seja defendendo elevados padrões acadêmicos a serem atingidos pelos alunos, 

preconizado pelas reformas educacionais, seja redimensionando o papel dos professores 

frente a diversidade encontrada nas salas de aula (Op. Cit., 2002, p. 73), assumir a escola 

como uma comunidade de aprendizagem faz-se necessário. Para Mizukami et al. (2002, p. 

73) 

 
[...] os professores precisam fazer parte de uma ampla comunidade de 

aprendizagem que constitua fonte de apoio e de ideias. Necessitam, assim, 

de oportunidades para experimentar aprendizagens compatíveis com as 

exigências de políticas públicas e para observar práticas de ensino que 

auxiliem todos os alunos em suas aprendizagens significativas. 

 

Juntos, enquanto comunidade de aprendizagem, membros de uma escola constroem 

conhecimento de forma coletiva, a partir das necessidades dessa comunidade em específico. 

Para tanto, a priori, vários outros conhecimentos são postos em jogo, trazidos pelos 

indivíduos, muitas vezes oriundos de fora da escola, que atrelados a conhecimentos 

construídos dentro dela, se fundem gerando novos conhecimentos. 

Trata-se de um processo de formação continuada frequente no cotidiano escolar, que 

deve contemplar problemas específicos e dilemas que surgem da prática pedagógica dos 

professores, promovendo o desenvolvimento profissional dos envolvidos.   

Concebendo a escola enquanto organização que aprende, para que ocorra 

aprendizagem organizacional não basta que os membros aprendam individualmente ou que 

apenas uma parte deles aprenda. Faz-se necessário se considerar a escola como um 

”ambiente organizacional”, nos quais seus membros pensam e agem de modo similar e 

coerentemente entre si. (MIZUKAMI et al., 2002). 

Para a implementação da aprendizagem organizacional em escolas, uma das 

tendências tem sido a adoção da pesquisa-ação, pela possibilidade de se atender a dois 

propósitos: a melhoria da prática e a geração de conhecimento. Outra possibilidade de se 

atingir simultaneamente esses dois propósitos é o desenvolvimento de pesquisas com grupos 

colaborativos de trabalho. 

A perspectiva da colaboração, no sentido de aproximação universidade-escola, 

atende aos requisitos pertinentes ao novo modelo de formação continuada, apontado por 

Candau (1996), pois garante a possibilidade de diálogo entre os professores e pesquisadores, 

trocas e desenvolvimento profissional mútuo, tomada de decisões democráticas e o 
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desenvolvimento de processos reflexivos, a partir das necessidades e prioridades oriundas do 

grupo, centradas nas práticas de cada sujeito envolvido. 

Trata-se de um processo de construção e (re)construção de saberes e conhecimentos, 

marcados por crenças e hipóteses. Como Mizukami et al. (2002), consideramos que o 

conhecimento se constrói a partir de hipóteses que se estruturam e se desestruturam; que o 

conhecimento docente também se constrói por meio da quebra das certezas presentes na 

prática pedagógica cotidiana de cada um de nós e que é preciso intervir para desestruturar as 

certezas que suportam essas práticas, abalando convicções arraigadas, colocando dúvidas e 

desestabilizando conceitos, uma vez que, a partir da desestruturação das hipóteses, são 

construídas novas hipóteses, alcançando novos níveis de conhecimento. 

Essa é a tônica que perpassa a presente investigação e que norteará o processo de 

formação continuada desenvolvido durante o momento da pesquisa. 

Os conceitos de trabalho em grupo, aprendizagem cooperativa e colaboração, 

dentre outros, há algum tempo têm marcado presença de forma mais significativa no 

contexto da pesquisa educacional. A maior dificuldade, entretanto, é que muitas vezes 

estes conceitos são compreendidos como sendo sinônimos, os que na realidade não o são. A 

cooperação e colaboração, por exemplo, são formas distintas de relacionamento entre 

grupos de pessoas. Enquanto formas de relacionamento se assemelham, mas na essência de 

sua organização se distinguem.  

Na cooperação, as pessoas trabalham juntas por uma meta que não necessariamente é 

de todos, ou seja, os participantes estão envolvidos por um motivo externo que pode ser 

simpatia pela meta, conveniência ou mesmo necessidade. Entretanto, os esforços são no 

sentido de executar tarefas e realizar ações sobre as quais têm pouco poder de decisão e 

autonomia. Na maioria das vezes as pessoas trabalham juntas por algo que lhes diz 

respeito, mas mesmo que os afetem diretamente, dispõem de pouca autonomia e poder de 

decisão. A colaboração, por sua vez, envolve maior reciprocidade e equidade através do 

projeto, ao passo que a cooperação admite responsabilidades e papéis mais variados. A 

colaboração requer a tomada de decisão conjunta; já cooperação é normalmente iniciada por 

uma parte, cabendo às demais proporcionar a ajuda e os serviços necessários (HALL; 

OLDROY, apud FERREIRA, 2003). 
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2.3.1 PESQUISAS SOBRE TRABALHO COLABORATIVO 

 

Ferreira (2003) trabalhando com um Grupo Colaborativo de Professores de 

Matemática fez um levantamento significativo sobre vários autores que abordam essa 

temática, situando as pesquisas sobre trabalho colaborativo no âmbito educacional. Sua 

preocupação primeira foi com os professores de Matemática e o ensino desse componente 

curricular, mas suas ideias acerca do trabalho colaborativo se enquadram em qualquer 

grupo, seja de professores desta área Matemática ou não. Autores como Johnston e 

Kirschner (Colaboração escola-universidade); Raymond e Leinenbach (Pesquisa-Ação 

Colaborativa); Antúnez (Colaboração entre professores); Hargreaves (Riscos da 

colaboração); Wenger (Comunidades de prática); Wilson e Berne (participação em grupo de 

trabalho colaborativo); Cochran-Smith e Lytle (comunidades de aprendizagem); Bickel e 

Harttrup (análise de proposta de trabalho colaborativo); Sowder, Schappelle e Sowder et al. 

(desenvolvimento de projeto com a participação de pesquisadores e professores 

voluntários); Torres, Alcântara e Irala (diferenças teóricas e práticas, ambos os termos 

cooperação e colaboração) foram alguns autores mencionados e suas análises serão 

brevemente apresentadas: 

 

1. Johnston e Kirschner (1996) destacam o aumento de referências na literatura 

acerca do potencial da colaboração escola-universidade. Contudo, para que essa 

colaboração efetivamente ocorra, os autores apontam a necessidade de alguns 

cuidados a serem tomados: 

 

A colaboração não pode ser imposta, ela deve ser construída. Ela é 

construída dentro de relacionamentos nos quais os indivíduos sentem 

vontade de compartilhar suas diferenças e, ao contrário das formas 

típicas de autoridade atribuídas aos papéis e relacionamentos 

institucionais, busca por formas mais inclusivas de envolver múltiplas 

perspectivas e fala através das questões da confiança, mutualidade e 

equidade. Estabelecer relacionamentos leva tempo. Os projetos podem 

parecer ineficientes e sem foco, especialmente no começo, porque os 

aspectos relacionais devem ser considerados bem como as metas e 

procedimentos do projeto. (JOHNSTON; KIRSCHNER apud FERREIRA, 

2003, p. 83). 

 

A relação escola-universidade desenvolvida até então não apresentava características 

de colaboração. Assim, as universidades carregavam a maior responsabilidade, tomavam as 

principais decisões sobre conteúdos e exigências e as escolas cooperavam para  
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proporcionar  espaço  para  as  experiências de campo e o ensino de alunos. Contudo, 

com um movimento de se reivindicar trabalhos mais colaborativos, a relação escola-

universidade passa a se modificar, levando ambas a trabalharem juntas, tomando decisões 

compartilhadas, estabelecendo metas mútuas, conduzindo e avaliando programas 

conjuntamente. 

 

A colaboração requer novos modos de trabalhar junto, menos tomada de 

decisão hierárquica e um relacionamento diferente entre ambas 

instituições. (JOHNSTON; KIRSCHNER apud FERREIRA, 2003, p.83). 

 

A ocorrência de mudanças e reformas são maiores se o apoio pessoal for construído 

em relacionamentos de confiança e metas compartilhadas, do que quando os indivíduos 

trabalham isoladamente. É justamente por isso que a colaboração pode se mostrar um rico 

contexto de aprendizagem profissional, tanto sobre si mesmo como profissional,  quanto no 

âmbito do processo de ensino e aprendizagem. 

 

A aprendizagem ocorre quando trazemos diferentes perspectivas para a 

mesa e desafiamos um ao outro a pensar e a comparar experiências 

enquanto se trabalha em conjunto. Esse não é um trabalho fácil. 

(JOHNSTON; KIRSCHNER apud FERREIRA, 2003, p.83). 

 

 

Outra característica do trabalho colaborativo no desenvolvimento profissional de 

professores é que ele tem a ação docente como centro, ou seja, o grupo se reúne para 

resolver problemas da prática docente, criar alternativas e alcançar metas compartilhadas. 

Cada ação exige deliberações e essas promovem a aprendizagem na medida em que o grupo 

luta para atingir metas compartilhadas e solucionar problemas que vão ocorrendo. Tratam-se 

de negociações, algumas vezes tentativas de convencimento, que levam à reelaboração de 

posições, conhecimentos, atitudes, etc. Esse processo pode conduzir à reorganização dos 

saberes e práticas individuais. 

 

2. Raymond e Leinenbach (2000) destacam que a Pesquisa-Ação Colaborativa entre 

escola e universidade estimula a comunicação e o respeito entre os participantes, 

focaliza questões de interesse mútuo o que ajuda a construir uma ponte entre o 

pesquisador e o professor, proporciona oportunidades de crescimento para o 

professor, estimula a reforma na sala de aula, aumenta o status profissional do 

ensino, melhora o ensino e aprendizagem, gera teoria e conhecimento. 
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Estudando os efeitos da Pesquisa-Ação Colaborativa as autoras destacam a 

necessidade de se rever políticas de produção de conhecimento, buscar o estabelecimento de 

relacionamentos e a quebra de barreiras de isolamento dentro do ensino e através das escolas 

e universidades. 

 

[...] os professores envolvem-se na pesquisa buscando solucionar questões 

práticas, melhorar sua prática pedagógica e, consequentemente, a 

aprendizagem de seus alunos; os pesquisadores, por sua vez, buscam 

construir/criar conhecimento que leve à geração de teoria. Assim, estes 

estão mais preocupados com as questões do método que com a aplicação  

de seus resultados, enquanto, para os primeiros, a elaboração de estratégias 

que solucionem seus problemas cotidianos tem um peso maior. 

(FERREIRA, 2003, p.85). 

 

3. Antúnez (1999) defende a ideia da colaboração entre um grupo de professores de uma 

mesma escola, sendo tal prática mais eficiente e efetiva do que a ação 

individual ou a simples soma de ações individuais, além do fato da colaboração em 

equipe permitir analisar coletivamente problemas comuns com maiores e 

melhores critérios. Define a colaboração entre professores como um processo 

construído gradativamente. 

 

[...] um grupo de pessoas trabalhando juntas [...] compartilham 

percepções, concordam com os procedimentos de trabalho, cooperam entre 

si, aceitam um compromisso, resolvem suas discordâncias em debates 

abertos (ANTÚNEZ 1999 apud FERREIRA, 2003, p.86). 

 

Ferreira (2003) aponta ainda que este trabalho conjunto apresenta algumas 

condições: ser voluntário; ser estabelecido em termos de igualdade de condições 

independentemente de cargos hierárquicos ou situações administrativas; ser baseado na 

lealdade e na confiança recíprocas; implica em um determinado posicionamento 

ideológico (ausência de hierarquias, equidade, igualdade entre participantes, vontade de 

transformação) que supõe a realização em comum do plano que se pretende alcançar ou 

desenvolver; concordar com uma metodologia de trabalho, discutir e avaliar, em comum 

acordo, o processo e os resultados. 

Obstáculos para a constituição de um grupo dessa natureza também são apontados, 

como o isolamento no qual se encontram os professores; os hábitos, tradições e práticas 

existentes nas relações entre os pares e entre os professores e equipe diretiva; o comodismo 

gerado pela estabilidade do serviço público; a falta de disponibilidade de tempo, etc. 
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4. Hargreaves (1995, 1998, 2000, 2001) estudando as culturas de trabalho existentes 

nas escolas aponta a colaboração como possuidora de riscos. Para ele o cuidado deve 

estar nas avaliações e julgamentos, sendo que nenhuma ideia ou conceito tem apenas 

uma única leitura possível. Chama a atenção para a questão do isolamento dos 

professores, que nem sempre é tão negativo como aparenta. Ele pode, ao mesmo 

tempo, vir a tornar-se um estado permanente de trabalho, a base de uma cultura 

ocupacional, um refúgio ou uma prisão; mas também pode representar um retiro, 

uma fase temporária do trabalho, objetivando refletir, retroceder, reorganizar. 

 
Assim, uma leitura estreita do individualismo pode prejudicar o 

potencial criativo e inibir professores. A escola precisa observar melhor 

as escolhas e preferências de seus professores – se uma grande maioria 

prefere a solidão ou se apenas alguns, ou em alguns momentos – para, 

então, organizar-se, sem intolerância nem punindo a diferença, mas de 

forma flexível e coerente (FERREIRA, 2003, p.87). 

 

Nesse processo a própria colaboração precisa ser analisada com cuidado. Hargreaves 

levanta questões tais como: as virtudes da colaboração em situações nas quais existam 

grandes diferenças de valores e crenças entre os professores envolvidos, os direitos do 

indivíduo,  a  proteção da individualidade face às pressões do grupo, as ocasiões nas quais 

a colaboração pode assumir, examinando quem a constitui e a que interesse serve. 

Acrescenta ainda que no dia-a-dia das escolas, a colaboração pode ocorrer de 

diferentes formas, a partir do tipo de interação que ocorrer entre os professores: 

- Colegibilidade artificial: aos professores é delegada a responsabilidade coletiva e 

partilhada pela implementação de propostas, pela prestação de contas a esse 

respeito, enquanto que alguns (diretores, coordenadores, governo) atribuem a si 

próprios a responsabilidade pelo desenvolvimento e imposição dos objetivos, através 

de regulamentos que incidem sobre o currículo e a avaliação. 

 

- Cultura balcanizada: Os professores trabalham em subgrupos. Normalmente esse 

tipo de colaboração trás mais desvantagens do que vantagens, devido a baixa 

permeabilidade (os subgrupos são isolados uns dos outros); a elevada permanência 

(os grupos tendem a manter-se longamente através do tempo); a identificação 

pessoal (no interior de seus subgrupos os professores reafirmam sua identidade e 

tornam-se singulares, enfraquecendo a empatia e colaboração com os colegas de 

outros subgrupos); a compleição política (as dinâmicas de poder existente passam 
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a determinar a maneira como os professores se comportam enquanto comunidade 

escolar). 

 

Em suma, enquanto as culturas de colaboração são espontâneas, 

voluntárias, orientadas para o desenvolvimento, difundidas no tempo e no 

espaço, imprevisíveis, as culturas regidas pela colegibilidade artificial e 

pela balcanização são reguladas administrativamente, compulsórias, 

orientadas para a implementação, fixas no tempo e no espaço, e previsíveis 

na maioria dos casos. (FERREIRA, 2003, p. 89). 

 

5. Wenger (1998) desenvolve o conceito de comunidades de prática, referindo-se a 

grupos que se formam de modo voluntário, movidos por uma meta comum, em que 

cada indivíduo se envolve de forma significativa e manifesta o desejo de 

pertencer ao grupo. O autor aponta três elementos essenciais no processo de 

constituição de uma comunidade de prática: o engajamento mútuo, a meta coletiva e 

uma dinâmica significativa compartilhada. 

 

O trabalho de um grupo exige o engajamento em ações e a negociação de 

significados. É esse engajamento dos membros que define o grupo. O 

grupo avança apenas quando todos os participantes se mostram realmente 

envolvidos e compromissados entre si e com uma meta. Negociar uma 

meta coletiva dá origem a relações de responsabilidade mútua entre os 

envolvidos, pois esta ação tanto engendra quanto direciona a energia 

social. (FERREIRA, 2003, p. 90). 

 

Um ponto crucial para o desenvolvimento do grupo é buscar manter o engajamento 

mútuo, a meta comum e o compartilhar de atividades (leitura, estudo, produção escrita e de 

atividades que sejam significativas para o grupo. Nesse processo, a constante  negociação 

de significados, a troca de experiências profissionais e de vida ajudam a construir um novo 

rol de saberes para o grupo e uma história de vida e de aprendizagem coletiva. O autor 

salienta, entretanto, que esse tipo de trabalho leva tempo para se concretizar. 

 

O desenvolvimento da prática leva tempo, mas o que define uma 

comunidade de prática em sua dimensão temporal não é apenas uma 

questão da quantidade mínima de tempo. Mais que isso, é uma questão de 

sustentar suficiente engajamento mútuo em perseguir um 

empreendimento ao mesmo tempo em que define alguma aprendizagem 

significante. A partir desta perspectiva, as comunidades de prática podem 

ser pensadas como histórias de aprendizagem compartilhadas (WENGER, 

1998, apud FERREIRA, 2003, p.91). 

 

6. Wilson e Berne (1999) defendem a ideia de que participar de um grupo de 

trabalho, colaborativamente, pode ampliar a compreensão do professor acerca de seu 
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papel como co-construtor do currículo, a partir de uma perspectiva mais crítica 

frente à teoria e à prática produzida por outros, bem como ao conhecimento 

construído localmente. Nessa perspectiva, os saberes profissionais construídos 

durante a vida profissional podem ser desenvolvidos e/ou ampliados a partir da 

percepção da sala de aula e das escolas como foco de estudo e análise para o 

professor. 

 

7. Cochran-Smith e Lytle (1999) têm como foco as comunidades de aprendizagem 

como fonte de desenvolvimento profissional do professor de Matemática, afirmando 

que o conhecimento necessário para ensinar é fruto das indagações sistemáticas 

sobre ensino, alunos e aprendizagem, conteúdo, currículo, escolas e escolarização, 

sendo este conhecimento construído coletivamente dentro de comunidades locais e 

amplas. 

 

8. Bickel e Harttrup (1995) realizaram a análise de um projeto com o objetivo de 

responder a seguinte questão: como as comunidades profissionais de ensino e 

pesquisa podem trabalhar juntas para melhorar a prática? Os autores afirmam ser 

possível aprender a partir da prática tão bem quanto sobre a prática. A partir da 

análise do desenvolvimento do projeto, os autores apontam as dificuldades 

enfrentadas: atrair e manter o interesse e o envolvimento de pesquisadores e 

professores na colaboração por muito tempo, devido à significativa diferença 

existente entre as culturas da escola e da universidade; necessidade de desenvolver 

formas significativas de liderança compartilhada. 

 

No processo de construir grupos de trabalho colaborativo, um elemento crítico é o 

tempo. Assim, construir um relacionamento adequado e desenvolver as estratégias 

necessárias requer paciência e perseverança, tanto por parte da escola como da universidade. 

Os autores concluem que  

 

[...] empreendimentos colaborativos são complexos, tomam muitas e 

diferentes formas, podem ser nomeados de diferentes modos – redes, 

cooperativas, parcerias, colaborações, dentre outros – e podem envolver 

diferentes instituições e produzir  relacionamentos mutuamente benéficos, 

quando elementos tais como equidade e esforços são bem direcionados 

e conduzidos. (FERREIRA, 2003, p. 95). 
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9. Sowder e Schappelle (1995), Sowder et al. (1998) desenvolveram um projeto em 

que participaram pesquisadores e professores voluntários que sentiam a necessidade 

de aprofundar seus conhecimentos em Matemática. Para Ferreira (2003), esse 

estudo chama atenção pela organização dos encontros, o envolvimento dos 

pesquisadores e as atividades propostas. 

 

A organização dos encontros tem como base a preocupação central que 

parece reunir os participantes – o desejo de aprofundar os conhecimentos 

matemáticos – e se desenvolve através de atividades orientadas pelos 

pesquisadores. Essas atividades envolviam estudo, leitura, testes, dentre 

outras. Ou seja, foge à ideia, passado por várias pesquisas, de que o 

grupo é um espaço pouco estruturado, sem metas bem definidas e 

objetivos claros de estudo. No caso em pauta, os participantes 

buscavam uma meta específica e se empenharam em alcançá-la de modo 

persistente e esforçado. Além disso, os pesquisadores demonstravam uma 

participação ativa. Não parece haver o receio de trazer contribuições da 

academia – textos, convidados – como algo que sugerisse que apenas esses 

conhecimentos fossem válidos. Também não existe o receio de assistir às 

aulas dos professores. Em outras palavras, pareceu-nos que o grupo tinha 

uma preocupação séria e que havia respeito, confiança e responsabilidade 

permeando a relação. (FERREIRA, 2003, p. 95). 

 

 

10. Os autores Cochran-Smith e Lytle (2002), Fiorentini e Crecci (2013) apresentaram 

uma vasta literatura sobre o tema e, por essa razão, acredita-se que este trabalho de 

pesquisa poderá trazer avanços significativos para estudos posteriores sobre grupos 

colaborativos e suas contribuições para a sociedade. Além disto, experiências e 

histórias relatadas podem contribuir para repensar as políticas públicas educacionais 

brasileiras, sobretudo, àquelas voltadas à formação continuada do professor, no 

sentido de fortalecer as vozes dos grupos colaborativos e o papel do próprio 

simpósio, que reivindica a necessidade do reconhecimento dos grupos colaborativos 

enquanto espaço de formação continuada de professores pelas políticas públicas. 

 

11. Torres, Alcântara e Irala (2004) salientaram que, apesar de suas diferenças teóricas e 

práticas, ambos os termos (cooperação e colaboração) derivam de dois postulados 

principais: rejeição ao autoritarismo e promoção da socialização, não só pela 

aprendizagem, mas, principalmente, na aprendizagem. Eles argumentam que a 

colaboração pode ser entendida como uma filosofia de vida, enquanto que a 

cooperação pode ser vista como uma interação projetada para facilitar a realização 

de um objetivo ou produto final. 
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Diante do exposto, constatamos que, na apresentação das ideias dos vários autores, 

há vários entendimentos acerca de Grupo de Trabalho Colaborativo e Comunidades de 

Aprendizagem.  

Com relação aos estudos centrados nos conhecimentos acadêmicos e práticos 

(professores), Mizukami et al. (2002) destacam as ideias de Anderson e Herr (1999), que 

analisaram as formas como as instituições reagem e respondem a processos alternativos de 

produção de conhecimento e as formas alternativas de se conhecer, que parecem 

ameaçar sua legitimidade. Consideram não apenas a resistência dentro da comunidade 

acadêmica para legitimar a pesquisa de práticos, mas também a ameaça que a visão de 

profissionalismo baseada em avaliação rigorosa, por práticos das escolas, representa para as 

escolas públicas da forma como estão estruturadas atualmente. Discutem como pesquisas 

realizadas por práticos são avaliadas com critérios rigorosos de validade e exploram 

como as faculdades de educação estão respondendo à crise em relação à legitimidade 

de seu próprio modelo de produção e de disseminação de conhecimento. 

Ressaltam também a questão da legitimação das pesquisas dos práticos como algo 

complexo nas universidades e apontam que na realidade dos Estados Unidos, as próprias 

faculdades de educação são vistas pelas universidades, como sinônimo de falta de rigor 

intelectual. Entretanto, pelos práticos das escolas, essas mesmas faculdades são consideradas 

como muito teóricas e fora de alcance. Para que fossem aceitas nas pesquisas da 

universidade, as faculdades de educação precisaram adotar o modelo de racionalidade 

técnica e, assim, considerar a prática profissional como aplicação da ciência ou do 

conhecimento sistemático a problemas instrumentais da prática. 

As duas dimensões da racionalidade técnica são consideradas como importantes, 

pois considerar a prática como instrumental ameaça domesticar a pesquisa do prático e 

melhorar a prática, por meio da aplicação de pesquisa realizada por “pessoas de fora” do 

âmbito da escola ameaça considerá-las como segunda categoria. Outro aspecto a se 

destacar com relação à pesquisa de práticos é o fato de muitos pesquisadores, que realizam 

pesquisa qualitativa (com legitimidade no mundo acadêmico), apresentarem sérias ressalvas 

à validade dessas pesquisas. 

Mizukami et al. (2002) apontam que os autores citam que muitos acadêmicos, e 

alguns práticos das escolas, alegam que os professores não têm tempo ou treinamento para 

realizar esse trabalho de pesquisa. 
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É válido ressaltar que não há consenso na denominação dos diferentes tipos de 

pesquisa apresentados, mas há semelhanças conceituais com o tipo de pesquisa por nós 

desenvolvida. 

 

Não se pode subestimar, no entanto, as condições objetivas de trabalho nas 

escolas e a falta de um sistema de incentivo para que os professores se 

engajem nesse tipo de pesquisa e a disseminem. Um dos pontos fortes 

desse tipo de pesquisa, no entanto, é seu elo com a reconceptualização do 

trabalho de práticos da escola como intimamente ligado à inquirição em 

processo e à reestruturação das escolas como um processo coletivo de 

profissionais orientados pela inquirição e pela aprendizagem 

organizacional. Essa reconceptualização deveria requerer que pensássemos 

faculdades de educação e as formas como atualmente pensamos sobre 

treinamento e produção de conhecimentos para práticos das escolas. Pode 

requerer, igualmente, que pensemos as escolas como centros de inquirição 

crítica nos quais professores pudessem produzir conhecimento ao 

intervirem em situações educacionais complexas e difíceis (ANDERSON; 

HERR apud MIZUKAMI et al., 2002, p.122,). 

 

A questão ética deve ser considerada na pesquisa de práticos, em que proteger os 

interesses das crianças, pais e colegas torna-se necessário ao se disseminar para fora da 

escola à pesquisa desenvolvida. 

  Discutindo-se sobre a validade das pesquisas de práticos, os autores colocam  

que: 

 

Do lado da escola, muitos administradores e especialistas de 

desenvolvimento profissional veem a pesquisa de práticos como uma nova 

bala de prata na reforma da escola, mas, ao mesmo tempo, querem 

controlar os tipos de questões postas. Acadêmicos tendem a se sentir 

confortáveis com as pesquisas de práticos como uma forma de 

conhecimento local que conduz a mudanças dentro do ambiente da própria 

prática, mas se sentem menos confortáveis quando é colocado como 

conhecimento público com exigências epistemológicas além do ambiente 

da prática. [...] Para muitos acadêmicos, a aceitação da pesquisa de 

práticos é dada apenas com a condição de que seja criada uma outra 

categoria de conhecimento para ela. Usualmente tal categoria é expressa 

como sendo alguma variação entre ‘conhecimento formal’ (criado em 

universidades) versus ‘conhecimento prático’ (criado em escolas) e uma 

separação da pesquisa em relação à prática define a pesquisa de práticos 

como ‘inquirição prática’, a qual é focalizada sobre a ‘melhoria da prática’ 

e usa sua própria definição para relegá-la a segundo plano em relação à 

pesquisa formal (ANDERSON; HERR apud MIZUKAMI et al., 2002, 

p.123,). 

 

 

A partir da situação posta, considerando práticos e acadêmicos, defende-se a ideia de 

possíveis alianças entre os que estão “dentro” do processo de investigação (práticos) e 
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aqueles que, ao empreenderem esse processo, o realizam com distanciamento tal que são 

considerados como os “de fora” (acadêmicos). Por isso,  

 

[...] acadêmicos querem compreender o que é ser de dentro sem "se tornar 

nativos" e perder suas perspectivas de fora. Práticos já sabem o que é ser de 

dentro, mas, porque são "nativos" ao ambiente, eles podem trabalhar 

considerando como garantidos aspectos de sua prática a partir das  

perspectivas dos de fora. (ANDERSON et al. apud ANDERSON; HERR, 

1999, p.15). 

 

Segundo os autores, existem duas formas de se proporcionar informações tanto aos 

práticos como aos acadêmicos. Uma delas seria combinar as vantagens de ambos, tanto 

os de dentro como os de fora, via pesquisa colaborativa unindo acadêmicos e práticos 

das escolas em equipes de pesquisa. Outra forma seria os práticos se engajarem em suas 

próprias pesquisas, uma vez que, dessa forma, eles tendem a ler mais e com maior 

interesse, pesquisas realizadas na e pela universidade. O contrário, nesse processo, também 

acontece, ou seja, o aumento de pesquisas de práticos poderá conduzir a um aumento das 

pesquisas de acadêmicos. 

Esse movimento dos práticos, entretanto, coloca em discussão a questão do rigor 

científico dessas pesquisas. Segundo Mizukami et al. (2002) os autores discutem a 

possibilidade da pesquisa de práticos não ser julgada pelos mesmos critérios de validade das 

pesquisas positivistas e naturalistas. Para tanto, seria necessário uma nova definição de rigor, 

a fim de não conduzir erroneamente e não marginalizar a pesquisa dos práticos. Outro 

aspecto relacionado ao conhecimento produzido pelas pesquisas dos práticos diz respeito à 

ameaça que esse tipo de conhecimento pode representar para o status quo das escolas. A 

pesquisa de práticos tanto pode reproduzir normas, regras, habilidades e valores quanto 

desafiá-los. 

Neste sentido, os autores fazem as seguintes indagações com relação aos práticos 

e acadêmicos: 

 

[...] os práticos estão lutando para ter maior impacto institucional, mas 

também maior poder epistemológico. Há uma questão que se mantém nos 

nossos dias e tem impacto em pesquisas colaborativas: os relatos das 

pesquisas dos práticos podem ser tomados tão seriamente quanto os relatos 

de pesquisadores acadêmicos? As pesquisas realizadas por práticos têm 

– e/ou pretendem ter – o mesmo estatuto epistemológico das pesquisas 

acadêmicas? (ANDERSON; HERR apud MIZUKAMI et al., 2002, p.126). 

 

Quanto à pesquisa-ação, a mesma configura-se como sendo outra importante 
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modalidade de investigação. Miranda e Resende (2006), focando a prática da pesquisa-ação, 

buscaram analisar esse tipo de pesquisa, suas condições, suas possibilidades de articular a 

reflexão e a ação no contexto da prática educativa. Para as autoras o conceito de pesquisa-

ação representa um veio privilegiado para a discussão de um dos maiores impasses 

enfrentados  pelos educadores: a relação entre teoria e prática. 

Com isso, a pesquisa-ação, se constitui como uma modalidade de pesquisa que se 

define pela incorporação da ação como sua dimensão constitutiva. Trata-se de uma pesquisa 

que 

articula a relação entre teoria e prática no processo mesmo de 

construção do conhecimento, ou seja, a dimensão da prática – que é 

constitutiva da educação – seria fonte e lugar privilegiado da pesquisa. 

Além disso, a própria investigação se converteria em ação, em intervenção 

social, possibilitando ao pesquisador uma atuação efetiva sobre a realidade 

estudada. Reflexão e prática, ação e pensamento, pólos antes contrapostos, 

agora seriam acolhidos em uma modalidade de pesquisa que considera a 

intervenção social na prática como seu princípio e seu fim último 

(MIRANDA; RESENDE, 2006, p. 511). 

 

Do ponto de vista da atuação pedagógica do professor, as autoras chamam a 

atenção para a necessidade de estarmos atentos aos exageros do praticismo. Uma incorreta 

compreensão da pesquisa-ação pode gerar: 

 

[...] a falsa noção de que essa atuação deva orientar-se para a solução de 

problemas isolados na sala de aula ou escola. Ou seja, as ideias de ação, 

mudança, intervenção podem ficar condicionadas às exigências normativas 

e adaptativas da resolução de problemas imediatos: a boa pesquisa, a boa 

prática e a boa teoria seriam, assim, aquelas que presidiriam a efetiva 

solução dos problemas enfrentados individual ou coletivamente pelo 

professor. Não é preciso argumentar muito para demonstrar que efetivas 

soluções implicam muito mais que soluções pontuais e emergenciais, 

pois requerem mediações teóricas, históricas, políticas, sociais e culturais a 

serem construídas coletivamente, são reivindicativas e raramente se 

orientam pela adaptação dos indivíduos ou grupos ao já instituído. [Outra 

implicação] seria responsabilizar os sujeitos (da ação, da pesquisa) pela 

mudança pretendida, quando se sabe que – sob as mediações teóricas, 

históricas, políticas, sociais e culturais já referidas – são limitadas as 

possibilidades da ação individual docente. Pode-se incorrer no 

voluntarismo messiânico da ação bem-sucedida ou, o que é mais 

provável, no insucesso frustrante da ação malograda. Ambos os enredos 

contrariam uma atuação política refletida, realista e efetivamente 

transformadora (MIRANDA; REZENDE, 2006, p. 517). 

 

Candau e Leite (2007) descrevem uma experiência vivenciada a partir da 

modalidade da pesquisa-ação. Desenvolvendo um curso de Didática para a licenciatura em 

Pedagogia que tinha como eixo articulador a perspectiva multi/intercultural, assumiram a 
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perspectiva da pesquisa-ação como uma inspiração metodológica, em que os objetivos de 

transformação da realidade e de produção de conhecimentos, característicos dessa 

metodologia, nortearam o desenvolvimento da pesquisa desenvolvida por elas. Assim, as 

autoras apontam que diversos são os entendimentos e as possibilidades de 

implementação desse tipo de investigação.  

Utilizando as ideias de René Barbier (2002) alertam as autoras para a 

diversidade de práticas investigativas abrigadas sob o rótulo genérico de pesquisa-ação. 

Refletindo sobre a questão, primeiramente o autor citado define essa modalidade de 

pesquisa conforme proposta pelo Institut National de Recherche Pédagogique: 

 

Trata-se de pesquisas nas quais há uma ação deliberada de transformação 

da realidade; pesquisas que possuem um duplo objetivo: transformar a 

realidade e produzir conhecimentos relativos a essas transformações 

(RENÉ BARBIER apud CANDAU; LEITE, 2007, p. 734). 

 

Diante do exposto, Barbier enfatiza sua visão sobre a necessidade da “implicação” de 

todos os envolvidos, propondo, segundo Candau e Leite (2007), inclusive uma escrita 

coletiva dos resultados do trabalho e o compartilhamento dos cadernos de campo. 

Na investigação realizada pelas autoras, entretanto, dizem não terem chegado a 

tanto, sendo justamente por isso a afirmação de que a perspectiva da pesquisa- ação foi 

assumida no trabalho desenvolvido, como uma inspiração metodológica. De modo geral, 

a participação dos envolvidos configurou-se da seguinte maneira: 

 

Nosso trabalho promoveu apenas de forma limitada o engajamento de uma 

parcela significativa dos sujeitos envolvidos na pesquisa: as alunas da 

turma em que foi desenvolvido o curso de Didática aqui em discussão. 

Obviamente informadas a respeito da investigação em andamento, tiveram 

uma participação mais direta nos momentos de avaliação do curso, que 

foram promovidos ao longo do semestre letivo. Além disso, sua 

atuação cotidiana nas aulas também resultava em intervenção nos 

rumos da pesquisa, uma vez que, no decorrer do curso, a equipe da 

pesquisa se reuniu semanalmente para analisar e repensar o andamento do   

trabalho, discutindo de forma sistemática, com base nos registros dos 

cadernos de campo das pesquisadoras, as questões suscitadas e os dados 

que emergiam da dinâmica desencadeada. Consideramos ainda que houve 

de fato “implicação” da equipe de pesquisa, na medida em que 

assumimos uma posição coletiva, desde a concepção do curso até o 

relatório final,  respeitadas as particularidades pessoais e de trajetória 

acadêmico-profissional de cada participante (CANDAU; LEITE, 2007, 

p.734). 
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Para Franco (2005), a pesquisa-ação tem sido utilizada, nas últimas décadas, de 

diferentes maneiras, a partir de diversas intencionalidades, passando a compor um vasto 

mosaico de abordagens teórico-metodológicas. 

Um ponto comum entre aqueles que optam por trabalhar com pesquisa-ação é a 

convicção de que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende a 

transformação da prática. Entretanto, a direção, o sentido e a intencionalidade dessa 

transformação configuram-se diferentemente, determinando o eixo da caracterização da 

abordagem da pesquisa-ação. 

Três diferentes conceituações da pesquisa-ação, a partir da observação de trabalhos 

realizados no Brasil, são apontadas por Franco (2005), considerando essa metodologia de 

pesquisa: 

 Pesquisa-ação colaborativa: 

 

[...] quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de 

referência à equipe de pesquisadores [...] em que a função do pesquisador 

será a de fazer parte e cientificizar um processo de mudança 

anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo (FRANCO, 2005, p. 

485). 

 

 Pesquisa-ação crítica: 

 

[...] se essa transformação é percebida como necessária a partir dos 

trabalhos iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um 

processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada 

por reflexão crítica coletiva, com vistas à emancipação dos sujeitos e das 

condições que o coletivo considera opressivas, essa pesquisa vai 

assumindo o caráter de criticidade [...]. (FRANCO, 2005, p.485). 

 

 

 Pesquisa-ação estratégica: 

 
Se, ao contrário, a transformação é previamente planejada, sem a 

participação dos sujeitos, e apenas o pesquisador acompanha os efeitos 

e avaliará os resultados de sua aplicação, essa pesquisa perde o 

qualificativo de pesquisa-ação crítica [... ]. (FRANCO, 2005, p. 486). 

 

 

Percebemos que, a partir dos diferentes posicionamentos expostos até o momento, 

existem várias conceitualizações em torno da dinâmica envolvida na relação pesquisa-

intervenção, teoria e prática. 

Para tais autores, segundo Mizukami (2004), a comunidade tem que ser local, 

com o pressuposto da existência de interações face a face, de diálogo e de confiança como 
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ingredientes centrais para a construção de coesão grupal. Essas comunidades não possuem 

como característica a facilidade ou rapidez em sua formação.  Ao contrário, elas 

 

[...] exigem tempo para que as pessoas construam , juntas, uma história de 

forma a se constituir, de fato, uma “comunidade de memória” na qual a 

discussão pública se dê pelos seus membros ao recontarem as “narrativas 

constitutivas” do grupo (MIZUKAMI, 2004, p.297). 

 

 

Dessa forma, a comunidade de professores é entendida como uma forma de 

comunidade profissional, que considera os vários contextos nos quais o professor trabalha. 

Para que um agrupamento de professores se constitua numa comunidade profissional, o 

bem-estar dos alunos deve ser uma preocupação central. 

Segundo Mizukami (2004), tratando sobre as ideias de Grossman e Wineburg, dois 

focos devem ser considerados em uma comunidade de professores: a melhoria da prática 

profissional e a crença de que os professores são alunos de suas áreas ao longo de sua 

vida. Esses dois aspectos, um relacionado ao aluno e sua aprendizagem e o outro ao 

professor e seu processo de desenvolvimento, segundo as autoras não convivem 

harmoniosamente. 

 

O desafio, ao se criar comunidade intelectual de professores no local 

de trabalho, é considerar as duas metas simultaneamente: manter um 

foco no aluno enquanto se cria uma estrutura para que professores se 

engajem como aprendizagens das disciplinas que lecionam (GROSSMAN; 

WINEBURG apud MIZUKAMI, 2004, p. 297). 

 

Outro aspecto levantado com relação às comunidades de professores refere-se à 

tendência de seus membros de “brincarem de comunidade” quando essa começa a tomar 

forma, agindo como pertencentes ao grupo (comunidade) que partilha valores e crenças 

comuns. Trata-se, pois, de uma pseudocomunidade, que funciona na base da ilusão do 

consenso. Considera-se que, 

 

Como não há acompanhamento das interações face a face, os padrões de 

conversa são caracterizados por alto grau de generalidade, o que permite, a 

cada um dos membros, atribuir seus próprios significados às abstrações do 

grupo. (MIZUKAMI, 2004, p. 298). 

 

Uma comunidade profissional de professores requer o engajamento de seus 

participantes em atividades intelectuais e sociais, objetivando novas formas de pensar e 

raciocinar coletivamente, assim como novas formas de interagir com as pessoas. Chamam 
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atenção, ainda, para a existência de dois tipos de distribuição do conhecimento no 

desenvolvimento de comunidades de professores: 

a) algumas pessoas sabem o que outras não sabem e o conhecimento coletivo 

ultrapassa o individual: 

 

Embora isso possa parecer auto evidente, professores passam a maior parte 

de sua vida trabalhando em situações nas quais operam como autoridade 

primária e seu conhecimento da matéria excede o de seus alunos. [...] 

Aprender a partir dos colegas requer tanto uma mudança na perspectiva 

quanto na habilidade de ouvir atentamente outros adultos, especialmente 

aqueles que lutam por formular pensamentos em respostas a conteúdos 

intelectualmente desafiadores. [...] Com a ênfase no ensino dada ao 

fazer – e frequentemente ao fazer rápido -, ouvir atentamente 

pensamentos de outros formulados precariamente é uma nova atitude para 

professores que pode parecer estranha e exótica (GROSSMAN; 

WINEBURG apud MIZUKAMI, 2004, p. 298). 

 

b)   as diferentes maneiras se  conhecer: 

 

Essas epistemologias distribuídas enriquecem a discussão, mas não 

necessariamente levam a sínteses mais elaboradas. [...] Dentro de uma 

comunidade profissional, a aprendizagem coletiva do grupo é necessária, 

mas não suficiente. Na estrutura social atual da escolarização, os 

professores retornam para suas respectivas salas de aula individualmente, e 

não coletivamente. [...] o coletivo deve servir como um treinamento básico 

para que as pessoas pensem de formas novas, aprendam a escutar e tentem 

outras formas de conhecer. (GROSSMAN; WINEBURG apud 

MIZUKAMI, 2004, p. 299). 

 

Trabalhos dessa natureza, entretanto, encontram limitações. A questão do tempo para 

que o grupo se constitua efetivamente colaborativo representa uma delas. No presente 

estudo, o tempo não nos pareceu suficiente e consideramos que apenas iniciamos o 

processo. 

A proposta inicial da  presente investigação compreendeu a constituição de um 

grupo colaborativo de trabalho, enquanto espaço de crescimento mútuo e de 

desenvolvimento profissional, a partir da reflexão e avaliação colaborativa das práticas das 

professoras participantes da pesquisa.  A pesquisa foi realizada em encontros semanais, 

durante um semestre letivo. Analisando o processo vivenciado, percebemos que o grupo não 

atingiu as características reais de Grupo Colaborativo em sua essência, uma vez que, 

defendemos a ideia do tempo como responsável pela não efetivação do grupo 

colaborativo.  

Como apontado por Grossman et al. (2001) e também mencionado por outros 
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autores que trabalham com a temática, como Wenger (1998), Bicker e Harttrup (1995), o 

tempo representa um aspecto de impacto na constituição desses grupos. Talvez o período 

em que nos reunimos não tenha sido suficiente para configurá-lo, definitivamente, como 

um Grupo Colaborativo de Trabalho, demandando mais tempo para sua efetivação. Apesar 

disso, o grupo realizou um trabalho significativo e representou uma excelente proposta de 

programa de desenvolvimento profissional baseado na teorização da prática vivenciada pelas 

professoras em seu dia-a-dia de sala de aula. 

Assim, compreender o pensamento, a prática do professor – seus saberes, 

crenças, hipóteses, conhecimentos, concepções – e colaborar com seu desenvolvimento 

profissional configurou em elementos motivadores dessa investigação. 

A atitude investigativa, como eixo da formação do formador, é conceptualizada 

como um processo contínuo e sistemático de investigação, no qual os participantes 

questionam suas suposições, as dos seus pares, constroem conhecimento local e público 

apropriado para contextos em mudança (COCHRAN-SMITH, 2003). Espera-se que o 

formador crie situações formativas que possibilitem, ao longo do processo, construção de 

atitude investigativa (em termos de explicação e tentativas de superação) de aspectos de 

processos educacionais gerais e específicos.  

Os processos formativos do formador deverão, sob essa ótica, serem produtos de 

concepções partilhadas em relação a tais processos, vistos de forma tanto mais 

particularizada quanto mais ampliada, ou seja, considerando o processo como um todo, nos 

limites de tempo, espaço, de contextos locais e ampliados. A atitude investigativa do 

formador é aqui considerada como ferramenta formativa por excelência (COCHRAN-

SMITH, 2003), envolvendo a consideração de suposições e valores, conhecimentos 

profissionais e práticas, contextos das escolas e de diferentes instituições de ensino superior, 

as próprias aprendizagens dos formadores e as dos professores – os futuros professores. A 

atitude investigativa “é uma perspectiva intelectual, uma forma de questionar, dar sentido e 

relacionar o trabalho diário ao trabalho de outros e a contextos sociais, históricos, culturais e 

políticos mais amplos” (COCHRAN-SMITH, 2003, p. 21).  

Tal atitude investigativa supõe análise constante dos processos formativos, que só é 

possível se:  

 Conhecer, de fato, diferentes teorias e propostas educacionais de forma a se ter 

uma compreensão mais aprofundada e mais abrangente do fenômeno educacional 

e do processo de ensino e aprendizagem.                             
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 For capaz de descrever, objetiva e subjetivamente, práticas pedagógicas em seus 

múltiplos determinantes e variáveis.  

 Realizar constantemente o movimento teoria-prática-teoria.  

 Considerar como matéria dos formadores o trabalho com a própria formação de 

professores, a matéria prática cotidiana, ensinando disciplinas, supervisionando 

futuros professores, trabalhando em seminários, revisitando currículos, 

desenvolvendo sistemas de avaliação, elaborando relatórios, participando de 

processos de seleção de alunos (COCHRAN-SMITH, 2003). Construir 

conhecimento local é compreendido como “um processo de construção, 

questionamento, elaboração e crítica de referenciais conceptuais que ligam ação e 

proposição de problemas tanto ao contexto imediato quanto a temas sociais, 

culturais e políticos mais amplos.” (COCHRAN-SMITH, 2003, p. 24).  

 For capaz de trabalhar com certezas, incertezas, dilemas, problemas e de 

reconhecer que a investigação tanto surge do quanto forem as questões que 

desafiam o sistema, envolvendo aprendizagens e desaprendizagens (COCHRAN-

SMITH, op. cit.).  

 

 A partir do que foi até então discutido, ressalta-se que o desenvolvimento da atitude 

investigativa como eixo da formação, a construção de uma base de conhecimento sólida e 

flexível, tendo como especificidade a aprendizagem da docência, construção de estratégias 

de desenvolvimento profissional que não sejam invasivas e que permitam objetivação de 

crenças, valores, teorias pessoais, assim como a necessidade de construção de comunidades 

de aprendizagem são focos necessários para serem considerados em políticas públicas 

educacionais direcionadas a processos formativos do formador. 

 

2.4 O TRABALHO DOCENTE E CURRÍCULO: NOVOS DESAFIOS NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

O processo de globalização foi intensificado nas últimas três décadas e é 

caracterizado como um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, sociais, 

políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo. 

Esse processo de globalização foi intensificado no final da década de 1970, quando 

houve a implantação de políticas neoliberais e a reestruturação econômica global. 
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A lógica neoliberal intensificou‑se nas décadas de 1970 e 1980, quando houve uma 

enorme expansão do liberalismo como reação político‑ideológica à crise dos anos 1970, 

quando o Estado de Bem‑Estar Social foi pressionado a se afastar de seu papel de árbitro 

entre o trabalho e o capital porque não estava mais conseguindo cumprir com os seus gastos, 

devido à situação complicada que o capitalismo atravessava na época. Assim, essas ideias 

neoliberais surgem como funcionais e adequadas aos interesses da classe dominante e, 

evidentemente, em contrapartida à derrocada do socialismo real na antiga União Soviética 

(ARAUJO, 2009). 

Na década de 1990, houve o desenvolvimento do processo de internacionalização do 

capital – a globalização da economia –, caracterizado principalmente por: crescimento das 

atividades internacionais das firmas e dos fluxos comerciais; ampla mudança da base 

tecnológica; reordenação dos mercados, com maior importância para a Ásia; intensificação 

da circulação financeira, com expansão na mobilidade e na intermediação do capital 

internacional; predomínio das trocas intrassetoriais; reorganização dos grupos industriais em 

redes de firmas. (CARCANHOLO, 2000 apud ARAUJO, 2009, p. 47). 

Nesse sentido, Lingard (2004), citado por Araujo (2009), argumenta que há uma 

disjunção entre economia, cultura e política que pode ser representada em diversos cenários; 

entre eles, cenários étnicos, tecnológicos e ideológicos. Assim, os cenários étnicos 

referem‑se a um grande e rápido movimento de pessoas ao redor do globo e entre nações por 

uma variedade de razões, evidenciando a desterritorialização da experiência contemporânea. 

Os cenários tecnológicos permitem a comunicação instantânea como parte da relação de 

distância espaço‑temporal da globalização, facilitando a comunicação entre legisladores e, 

assim, o aumento da probabilidade de um campo e uma comunidade de políticas 

educacionais globais.  

A educação, por meio de políticas educacionais, também é afetada pelos impactos da 

globalização hegemônica pautada numa ideologia neoliberal, efetivada por organizações 

bilaterais, multilaterais e internacionais que impõem uma agenda educacional, a qual 

privilegia políticas de avaliação, financiamento, padrões, formação de professores, currículo, 

instrução e testes. (ARAUJO, 2009). 

Dessa forma, as principais consequências da globalização hegemônica para as 

políticas educacionais são promovidas por fatores econômicos, políticos e culturais. 

Nessa direção, Burbules e Torres (2004), citados por Araujo (2009), destacam 

algumas influências do setor econômico nas políticas educacionais. Num sentido específico, 
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a educação profissional deverá rever a formação do futuro trabalhador, atendendo e 

adequando‑se às mudanças nesse setor; por exemplo, reconsiderando a sua missão à luz de 

mercados instáveis, com vista a um novo ambiente de trabalho, ou seja, pós‑fordista, 

buscando novas habilidades e a flexibilidade de adaptação às novas demandas do trabalho, 

lidando com uma mão de obra internacional e cada vez mais competitiva. Num sentido mais 

amplo, alguns efeitos perpassam a organização e a captação de recursos para todos os níveis 

educacionais, principalmente das escolas públicas, que contam, agora, com um Estado 

neoliberal que busca apenas regular e gerenciar, e não mais investir e prover recursos. 

Seguindo esse raciocínio, as questões culturais também irão fornecer novos desafios 

à educação; por exemplo, a questão da multiculturalidade, uma realidade incontestável que 

não permite mais ser negada ou ignorada. 

Essas questões demonstram que a globalização oferece à educação uma nova 

realidade, a qual precisa ser levada em consideração na elaboração e na definição do 

currículo. A educação não pode mais restringir‑se apenas às necessidades locais e 

individuais dos alunos, deve formar pessoas para viver num mundo global, além da sua 

própria comunidade. Assim, os objetivos educacionais vão em direção à flexibilidade e 

adaptabilidade, a aprender a coexistir com o outro em espaços públicos diversos (carregados 

de conflitos), a ajudar a formar e sustentar um senso de identidade que possa permanecer 

viável dentro de contextos múltiplos de afiliação (ARAUJO, 2009). 

Uma característica da escola atualmente, como instituição social, é a presença de 

diversas culturas num mesmo espaço.  Como a mobilidade das pessoas hoje é maior, além 

da presença da tecnologia, como a internet, na qual as fronteiras de espaço e tempo são 

redefinidas, a convivência e as relações entre as pessoas de diferentes culturas são 

inevitáveis e precisam ser repensadas. 

Vamos pensar um pouco sobre a realidade da convivência das diferentes culturas 

dentro do espaço escolar. Podemos dizer que essa realidade apresenta‑se como multicultural, 

pois são várias as culturas dentro do ambiente escolar. Reconhecendo‑a, podemos afirmar 

que não podemos mais olhar o currículo de forma única, abordando e destacando apenas 

aspectos e conhecimentos oriundos de uma única cultura, a cultura vinda do homem branco, 

rico, católico, heterossexual, ou seja, o currículo não deve mais ser monocultural. Nesse 

sentido, faz‑se necessário uma nova configuração da escola e do currículo diante dessa 

realidade, nas palavras de Candau (2008, p. 13): 
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O que parece consensual é a necessidade de se reinventar a educação 

escolar para que possa oferecer espaços e tempos de ensino‑aprendizagem 

significativos e desafiantes para os contextos sociopolíticos e culturais 

atuais e as inquietudes de crianças e jovens. 

 

Essa autora destaca que não há educação que não esteja imersa nos processos 

culturais do contexto em que se situa, ou seja, a educação e o currículo, mais 

especificamente, só fazem sentido se estiverem de acordo com as necessidades da sociedade, 

incluindo as questões culturais. Não há como conceber um currículo separado da relação 

intrínseca entre educação e cultura(s). 

A relação entre escola, currículo e cultura foi analisada por autores, como Sacristán 

(2005), Candau (2008), Moreira (2007) entre outros, no sentido de denunciar esse caráter 

monocultural no currículo escolar e nas práticas educacionais, favorecendo e intensificando 

as diferenças sociais e econômicas entre os diferentes grupos existentes. Hoje há uma 

tendência em reconhecer esse caráter monocultural do currículo e buscar formas 

diferenciadas de pensar, refazer o currículo escolar e as práticas educativas, nos quais a 

questão da diferença e do multiculturalismo se façam presentes. 

A escola atual deve ser reconhecida como um espaço de cruzamento de culturas, 

fluido e complexo, carregado de tensões e conflitos. Segundo Candau (2008), a escola é 

caracterizada como um espaço de mediação reflexiva das influências plurais que as 

diferenças culturais exercem de forma permanente sobre as novas gerações. A autora 

utiliza‑se da fala de Perez Gómez para explicar essa ideia: 

 

O responsável definitivo da natureza, do sentido e da consistência do que 

os alunos e alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, fluido e 

complexo cruzamento de culturas que se produz na escola, entre as 

propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e 

filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, refletidas nas 

definições que constituem o currículo; os influxos da cultura social 

constituída pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões do 

cotidiano da cultura institucional presente nos papéis, nas normas, nas 

rotinas e nos ritos próprios da escola como instituição específica; e as 

características da cultura experimental adquirida individualmente pelo 

aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio. 

(GÓMEZ, 2001 apud CANDAU, 2008, p. 16). 

 

Dessa forma, as relações entre escola, currículo e cultura tendem a passar pelas 

questões colocadas hoje pelo multiculturalismo. Segundo Sacristán (1995), citado por 

Araújo (2009, p. 83), para se elaborar um currículo nessa perspectiva, é preciso repensar a 

representatividade cultural do currículo. Por isso, esse autor destaca que: 
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[...] o currículo multicultural exige um contexto democrático de decisões 

sobre os conteúdos do ensino, no qual os interesses de todos sejam 

representados. Mas, para torná‑lo possível, é necessária uma estrutura 

curricular diferente da dominante e uma mentalidade diferente por parte de 

professores, pais, alunos, administradores e agentes que confeccionam os 

materiais escolares. (ARAÚJO, 2009, p. 83). 

 

 

Uma educação multicultural requer, portanto, um repensar sobre a escola como um 

instrumento de homogeneização e de assimilação de todos os alunos à cultura dominante, 

independentemente de suas origens sociais e culturais. O currículo precisa ser pensado não 

somente como uma declaração de intenções, mas como a soma de todo tipo de 

aprendizagens e de ausências que os alunos obtêm como consequência da escolarização. 

Dessa forma, o currículo escolar constitui‑se tanto pela intenção, plano ou prescrição que 

explicam desejos concretos nas escolas, como por aquilo que realmente ocorre dentro dela, 

ou seja, as decisões prévias acerca do que se vai fazer no ensino, as tarefas acadêmicas reais 

que são desenvolvidas, a forma como a vida interna das salas de aula e os conteúdos de 

ensino veiculam‑se com o mundo exterior, as relações grupais, o uso e o aproveitamento de 

materiais, as práticas de avaliação. Assim, uma mudança curricular envolveria todos esses 

processos e, por isso, não basta mudar apenas as intenções, é preciso repensar os processos 

internos que são desenvolvidos na educação, o que significa mudar o currículo real. 

 Por tudo isso, Araujo (2009) destaca que a mudança curricular só pode ser 

concretizada a partir de uma nova formação docente que estimule uma perspectiva cultural, 

a qual abarque a complexidade da cultura e da experiência humana. 

Partindo dessas colocações, buscaremos compreender um pouco mais o papel e o 

trabalho docente dentro desse contexto do currículo multicultural. Diante disso, no Brasil, a 

preocupação do currículo, com a realidade multicultural presente nas escolas, começou a ser 

difundida pelo currículo oficial, por meio de documentos oficiais, nos anos 2000.  

Assim como no Brasil, em Portugal a introdução das questões multiculturais no 

currículo oficial, nos anos 1990, também deu uma nova orientação para o currículo 

desenvolvido nas escolas portuguesas, como demonstra Leite (2008, p. 129): 

 
Foi difundida a ideia de que o currículo nacional era um referencial a partir 

do qual cada escola e cada comunidade educativa deviam fazer as 

adequações necessárias, de forma a permitir a concretização de um 

currículo comum dentro de processos de gestão curriculares diversificados. 
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A introdução dessas questões no currículo oficial é importante porque fornece novas 

diretrizes ao trabalho desenvolvido nas escolas e redireciona o currículo local. Nessa 

perspectiva, Leite (2008) destaca que o currículo passa a enfatizar a importância das 

vivências dos alunos e dos problemas reais vividos pela comunidade em que se desenvolve o 

currículo, podendo, assim, permitir a reflexão dos alunos acerca do mundo a sua volta, 

estabelecer relações entre o saber escolar e a intervenção social. Nesse sentido, há uma 

mudança de perspectiva na forma de se pensar o currículo, com ênfase na sua dimensão 

social. 

Assim, o aluno passa a ter um papel ativo na construção de sua aprendizagem, já que 

são valorizados os processos de autoconstrução dos saberes, visando a uma aprendizagem 

mais significativa para todos os alunos. Mas, e a prática docente? Será possível desenvolver 

um currículo, nessa perspectiva, com a mesma concepção de atuação e prática docente 

utilizada num currículo pautado pela visão tradicional de ensino? 

Primeiro, faz‑se necessária uma nova maneira de elaboração do currículo. O 

professor não pode ser concebido como um mero executor de atividades precisa fazer parte 

da elaboração do currículo. O currículo oficial, prescritivo, deve ouvir e atender às 

indicações dos professores. A separação entre os que pensam (normalmente os acadêmicos) 

e os que executam (os professores das escolas da Educação Básica) precisa  ser minimizada 

para que as diferenças entre as diferentes realidades e culturas estejam representadas no que 

é desenvolvido nas escolas de todo o país. 

O exercício profissional docente, dentro dessa abordagem do currículo multicultural, 

passa nas exigências, a considerar tanto as ideologias como os valores que orientam o 

currículo, ou seja, “[...] do ‘para que se ensina’, quer o domínio do conhecimento do que se 

ensina a quem se ensina e como se deseja e deve ensinar” (LEITE, 2008, p. 133). Dessa 

forma, uma postura profissional ativa, crítica na organização e no desenvolvimento do 

currículo, pautada em situações que primem pelo princípio da igualdade de oportunidades de 

sucesso faz‑se necessária. 

O que é ensinado nas escolas precisa ser legítimo para quem está aprendendo. Isso 

significa que os conteúdos escolhidos e desenvolvidos nas escolas de todo o Brasil precisam 

ter certas afinidades com a comunidade que frequenta determinada escola. Segundo Forquin 

(1993), citado por Leite (2008, p. 135), “não há ensino possível sem o reconhecimento, por 

parte daqueles a quem o ensino é dirigido, de certa legitimidade da coisa ensinada”. Dessa 

forma, não faz sentido a elaboração de currículos nacionais sem a adequação, ou 



 

80 

 

 

possibilidade de tal ação, nos currículos locais, pois a escola só será de todos se todos 

tiverem a chance de se sentirem reconhecidos dentro do ambiente escolar, nos 

conhecimentos que lhes são ensinados, reconhecendo e conhecendo as especificidades de 

cada contexto e de cada situação. 

Para Leite (2008), o reconhecimento pela escola e na escola de diferentes 

manifestações, assim como de comportamentos culturais, têm repercussões na autoestima 

das pessoas pertencentes aos grupos minoritários, gerando confiança e predisposição para a 

aquisição de outros saberes. 

Alguns caminhos para a prática docente e o currículo escolar são apontados por 

Zeichner (1993) e analisadas por Araujo (2009). Esses autores destacam que as expectativas 

que temos dos nossos alunos interferem em seu sucesso. Assim, os professores precisam 

acreditar que todos os alunos podem ser bem‑sucedidos e devem comunicar essa convicção 

a eles. Do mesmo modo, o professor precisa se empenhar para conseguir o êxito de todos. 

Outro ponto importante é a criação de um contexto na sala de aula, no qual os alunos 

sintam‑se valorizados e capazes de obter êxito nos estudos. É preciso criar laço pessoal entre 

professor e alunos. O professor deixa de vê-los como os outros e dedica‑se tanto ao seu 

desenvolvimento social e psicológico como escolar, depositando esperanças nos seus êxitos, 

com cuidado para que sejam criadas autoimagens positivas, no sentido de eficiência dos 

alunos. (ARAUJO, 2009). 

Zeichner (1993 apud Araujo, 2009) argumenta que não basta elaborar um currículo 

mais exigente continuando a desrespeitar as tradições culturais do aluno. O autor destaca a 

necessidade de se criar uma ponte entre a cultura da escola e a cultura do aluno, em que o 

professor busque ajudá‑los a aprender a cultura da escola, mantendo, simultaneamente, a 

identificação e o orgulho pela cultura de casa. Assim, o programa curricular deveria incluir 

uma variedade maior de tradições e estar relacionado com as experiências dos alunos. 

Outro aspecto destacado por Zeichner (1993 apud Araujo, 2009) é que os professores 

precisam ter um sentido muito claro da sua própria identidade étnica e cultural, para poder 

compreender a dos seus alunos e respectivas famílias. Esse aspecto também é destacado por 

Candau (2008), quando salienta a importância de nós, professores, reconhecermos nossas 

identidades culturais. Nas suas palavras:  

 

Tendemos a uma visão homogeneizadora e estereotipada de nós mesmos, 

em que nossa identidade cultural é muitas vezes vista como um dado 

“natural”. Desvelar esta realidade e favorecer uma visão dinâmica, 

contextualizada e plural das nossas identidades culturais é fundamental, 
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articulando‑se a dimensão pessoal e coletiva destes processos. Ser 

conscientes de nossos enraizamentos culturais, dos processos de 

hibridização e de negação e silenciamento de determinados pertencimentos 

culturais, sendo capaz de reconhecê‑los, nomeá‑los e trabalhá‑los constitui 

um exercício fundamental. (CANDAU, 2008, p. 26). 

 

Dessa forma, percebemos que, tanto Zeichner (1993) como Candau (2008), destacam 

a importância dos professores se autorreconhecerem como um começo para respeitar seus 

alunos e os ajudar a também se reconhecerem, a fim de construir e afirmar suas identidades. 

Ações desse tipo são importantíssimas para que os alunos desenvolvam sentimentos 

positivos de suas pertenças étnico‑raciais, culturais e sociais, possibilitando comportamentos 

mais críticos. (ARAÚJO, 2009). 

Zeichner (1993) sugere algumas estratégias para os professores obterem informações 

sobre seus alunos e a comunidade local, que serão importantes para as práticas docentes e 

para a adequação do currículo prescrito ao currículo da escola: visitas à casa dos alunos, 

troca de ideias com membros da comunidade, conversas com os pais e a observação dos 

alunos dentro e fora da escola. Essas estratégias são importantes para o professor 

compreender os padrões de comportamento que podem se relacionar com o background 

cultural dos alunos. 

Com relação às estratégias de ensino, o autor destaca a necessidade do 

estabelecimento de um verdadeiro diálogo entre professores e alunos.  

Essas indicações e exemplos metodológicos para uma educação multicultural 

demonstram que há alternativas, há formas diferenciadas para o trabalho docente, para uma 

educação mais justa e democrática para todos os alunos. 

Sacristán (1998, p. 34), outro importante estudioso dessa temática, considera o 

currículo como um “projeto seletivo de cultura social, político, culturalmente determinado, 

que preenche a atividade escolar e se realiza na sala de aula conforme a escola se encontra 

configurada”. Para ele, o currículo é construído a partir da seleção de elementos da cultura, 

em um processo considerado válido e legítimo no contexto histórico, social, cultural, 

político e administrativo em que a escola está inserida. 

A escola, ao optar por um tipo de currículo, está escolhendo determinado projeto 

cultural que sofre mudanças contextuais, tendo em vista os condicionantes históricos, 

econômicos, políticos e socioculturais da sociedade. O currículo não pode ser analisado 

como um instrumento neutro e atemporal. De acordo com Goodson (1997, p. 17) “o 

currículo escolar é um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos 
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humanos específicos”. Sendo assim, “longe de ser um produto tecnicamente racional, que 

resume imparcialmente o conhecimento tal como ele existe num dado momento histórico, o 

currículo escolar pode ser visto como veículo e portador de prioridades sociais” 

(GOODSON, 1997, p. 79).  Este autor compreende o currículo como o núcleo do processo 

educativo. É um instrumento concreto e por isso faz com que a escola tenha uma função 

concreta na sociedade – o projeto de formar um tipo de indivíduo. 

Goodson (1997) afirma que o currículo precisa ser analisado numa perspectiva 

processual, compreendendo‑se como é realizado, desde a concepção até a concretização na 

prática educativa. Neste sentido, Sacristán (2000) constrói um esquema curricular, 

distinguindo seis fases de concretização curricular que permitem compreender o processo de 

construção: currículo prescrito, currículo apresentado aos professores, currículo moldado 

pelos professores, currículo em ação, currículo avaliado e currículo realizado. 

Essa abordagem processual é uma perspectiva de análise que discute o currículo na 

práxis, na sua relação teoria‑prática. Significa compreender nele as concepções de homem e 

de mundo que se pretendem institucional, mas também entender como esse currículo vem 

sendo trabalhado dentro da sala de aula. Para tanto, torna‑se fundamental considerar o 

contexto histórico, social e político em que a escola está inserida e no qual este é elaborado e 

desenvolvido. 

Para Sacristán (2000), as duas primeiras fases referem‑se ao processo de concepção e 

elaboração do currículo, enquanto as quatro fases seguintes, ao processo de concretização do 

currículo no espaço da escola. 

 

 FASE 1- O currículo prescrito compreende o conjunto de normas, leis e 

determinações oficiais que fixam os conteúdos a serem desenvolvidos em cada nível 

de ensino, normatizando e ordenando os conhecimentos que devem ser trabalhados 

na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) e 

também no Ensino Superior. 

 

 FASE 2 - O currículo apresentado aos professores refere‑se aos materiais que são 

produzidos para apresentar o currículo prescrito aos professores, com as orientações 

detalhadas e servindo de guia no processo de construção dos projetos/das propostas 

pedagógicas das escolas. 
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 FASE 3 - O currículo moldado pelos professores refere‑se, especificamente, ao 

elaborado pelo professor – o seu plano de ensino, a partir das determinações e 

orientações dos dois níveis anteriores. Os professores reelaboram as orientações 

contidas nas diretrizes e nos livros didáticos, ajustando o conteúdo de referência 

nacional ao contexto e às especificidades da escola e do grupo de alunos. Esse nível 

de concretização curricular permite identificar o grau de autonomia dos professores 

no processo de sistematização do currículo no espaço escolar. 

 

 FASE 4 - O currículo em ação refere‑se à aula propriamente dita, o momento em 

que o conteúdo é transmitido, desenvolvido ou apresentado pelo professor aos alunos 

no espaço de sala de aula, onde as orientações curriculares tornam‑se realidade para 

professores e alunos. 

 

 FASE 5 - O currículo realizado corresponde à aprendizagem do aluno e da própria 

escola no processo de ensino, reconhecer os conhecimentos que foram efetivamente 

conquistados e construídos ao longo desse processo, tanto pelos alunos quanto pelos 

professores e pela escola. 

 

 FASE 6 – O currículo avaliado refere-se a última instância no esquema curricular, 

sintetizado no momento de avaliação, servindo de referência para compreender o que 

é considerado imprescindível no processo de formação do aluno, do trabalho 

desenvolvido pelos professores e do currículo como um todo. 

 

É necessário compreender que a política educacional interfere na prática cotidiana da 

sala de aula e que o currículo prescrito é um forte instrumento da política curricular 

(SACRISTÁN, 1998). Entretanto, pesquisas como as de Pires (2004, 2008) e Soares (2007) 

têm apontado para a enorme distância existente entre currículos prescritivos (os dos 

documentos oficiais) e currículos reais (os da sala de aula, que os professores realizam). Sua 

amplitude, que permite e exige a ação do professor enquanto gestor do ensino pode ser 

entendida como insuficiente para “estabelecer a ponte entre o currículo proposto e aquele 

que deve ser posto em ação na escola e na sala de aula.” (MELLO, 2009, p. 11). 
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3 A PESQUISA E O DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar. (Paulo Freire, 1992, Pedagogia da Esperança) 

 

 

3.1 ESCOLHENDO E PERCORRENDO OS CAMINHOS  

 

 

Neste terceiro capítulo da pesquisa, apresentamos o percurso metodológico por meio 

do qual construímos a presente investigação: as escolhas, a definição do objeto de pesquisa, 

os principais conceitos e temáticas utilizadas. Dialogamos com as perspectivas teóricas que 

nortearam as análises que almejamos concretizar neste trabalho.  

 

 

3.1.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para atingir os objetivos a que nos propomos e responder a pergunta norteadora dessa 

pesquisa realizamos o trabalho na perspectiva da pesquisa qualitativa, envolvendo uma 

escola de Ensino Fundamental do Sistema Municipal da Educação de Araraquara-SP. 

Moreira e Caleffe (2006, p. 73) afirmam que a pesquisa qualitativa é assim 

caracterizada quando exploramos as características dos cenários e dos indivíduos a partir da 

descrição das práticas pedagógicas dos professores. Os autores destacam que a ideia central 

da investigação qualitativa está no significado que as pessoas atribuem a fatos e objetos, em 

suas ações e interações dentro de um contexto social, e na forma clara de expor esses 

significados. Com isso, podemos perceber que o trabalho colaborativo se ajusta à pesquisa 

qualitativa, por lidar diretamente com a perspectiva dos diferentes indivíduos, inseridos em 

seus contextos, que podem ser diversos. 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-analítica, de natureza qualitativa que procura 

explicar o problema a partir de referências teóricas, buscando conhecer e analisar as 

contribuições culturais e científicas existentes sobre um determinado assunto, tema ou 
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problema. Ela se constitui a partir da pesquisa colaborativa, assumindo como estratégia a 

constituição de um grupo colaborativo de trabalho. 

Assumir a abordagem qualitativa implicou a obtenção de dados descritivos com a 

pesquisadora em contato direto e prolongado no campo de investigação, tornando possível 

identificar as perspectivas dos participantes e compreender as experiências vivenciadas no 

processo que envolve a política pública de formação. Bogdan e Biklen (1994) apontam 

características básicas que configuram a abordagem qualitativa: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento. 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. 

3. A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. 

4. O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador. 

5. A análise de dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

Desta maneira, os autores acima citados acreditam que tal abordagem envolve a 

obtenção de dados descritivos, através do contato do pesquisador com a situação de 

pesquisa, com ênfase no processo a partir da perspectiva dos participantes. Um grande 

desafio para uma pesquisa educacional, pois demanda aprofundamento das informações, 

bem como atender os diferentes elementos da realidade do campo pesquisado.    

A pesquisa colaborativa contribui para mudar qualitativamente a realidade da 

atividade docente, visto que, por meio dela, o pesquisador colaborativo, ao conceber a 

realidade estudada como seu objeto de investigação, constrói conhecimentos com base em 

contextos reais, descrevendo, explicando e intervindo nesta realidade, o que possibilita 

contribuir para transformar, de forma coerente e significativa, tal realidade, já que se 

instaura um processo produtivo de reflexão, de indagação e teorização das práticas 

profissionais dos professores e das teorias que guiam suas práticas. É um processo 

produzido com os professores, não apenas para os professores.  

Nesse sentido, há, pois, um processo formativo que mobiliza saberes da teoria e da 

prática, científicos e experienciais de sujeitos historicamente situados, capazes de 

desenvolver competências e habilidades, em um processo contínuo de construção de novos 

conhecimentos que se mobilizam para transformar a prática educativa. Em suma, a pesquisa 

colaborativa cria condições favoráveis à mudança, à transformação da prática educativa, de 
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um fazer espontâneo para um saber fazer intencional, consciente e conscientizador, com 

vistas à superação de problemas, à autoreflexão, à formação continuada e à produção do 

conhecimento científico.  

Assim sendo, partindo da questão da pesquisa: Quais são as necessidades 

formativas dos professores para o desenvolvimento de um currículo organizado em 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem? a pesquisa teve como objetivo analisar quais 

são as necessidades formativas dos professores no contexto da organização curricular em 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem. A estratégia de intervenção adotada assume, ao 

mesmo tempo, o caráter formativo – impulsionando estratégias de desenvolvimento 

profissional e investigativo –, fundamentado na busca da compreensão deste processo e dos 

objetivos específicos da pesquisa que foram: 

 Analisar a contribuição de um grupo colaborativo de trabalho para a identificação 

das necessidades formativas de professores e para sua própria formação, objetivando 

a implementação de um currículo organizado em Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem. 

 Identificar, na concepção dos professores e a partir de sua prática docente, propostas 

e necessidades de aprimoramento por meio da formação continuada. 

 

Os objetivos do Grupo Colaborativo de Trabalho, como espaço de formação e 

aprendizagem profissional da docência são:  

 Promover processos de desenvolvimento profissional docente, de professores que 

atuam no Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), por meio da constituição de um grupo 

colaborativo de trabalho. 

 Possibilitar aos professores explorar e questionar seus próprios saberes e práticas, 

bem como aprender colaborativamente, a partir dos saberes e práticas do coletivo de 

professores. 

 Avaliar a contribuição de um grupo colaborativo de trabalho para o enfrentamento e 

superação das dificuldades apresentadas no desenvolvimento de suas práticas 

docentes. 
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3.1.2 – O CONTEXTO DA PESQUISA  

 

 Por que esta escolha? 

 

Primeiro, uma motivação pessoal e profissional, como supervisora de ensino e 

supervisora de ensino-pesquisadora, interessada em proporcionar um programa de formação 

continuada e permanente aos professores da rede municipal de ensino de Araraquara, acerca 

do que é um currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem. E, segundo, 

porque currículo é um objeto de estudo, relevante e privilegiado para articularmos questões 

práticas e teóricas que nos instigam. 

 

Entendemos relevância, então, como o potencial que o currículo possui de 

tornar as pessoas capazes de compreender o papel que devem ter na 

mudança de seus contextos imediatos e da sociedade em geral, bem como 

de ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para 

que isso aconteça. (MOREIRA, 2007, p.21) 

 

 

 Caminhos percorridos para concretizar este estudo  

 

A problemática surgiu a partir de uma proposta de formação continuada aos 

professores da rede municipal de Ensino Fundamental de Araraquara sobre o Sistema 

SESI/SP, elaborada pela Gerência do Ensino Fundamental e Supervisão de Ensino. Ocorre 

que esta formação, realizada em julho de 2012, objetivava reposição de dias letivos, 

decorrentes da greve dos professores naquele ano. Numa tarde na Secretaria Municipal de 

Educação, me reuni com um grupo de professores do Ensino Fundamental (pedagogos e 

especialistas) para desenvolvermos nosso trabalho. Para surpresa ou constatação, algo que, 

como supervisora de ensino já observava nas minhas visitas de rotina nas escolas, os 

professores, logo argumentaram:  

 

[...] nossa maior dificuldade é que não sabemos trabalhar com esse 

currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, conceitos como: 

competências, habilidades, conteúdos conceituais, procedimentais e 

interdicisplinaridade nunca fizeram parte da nossa formação na graduação 

e como professores... precisamos urgente de formação [...]. (Professor de 

Ciências). 
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A partir deste momento surge minha questão de pesquisa, esboçada anteriormente: 

Quais são as necessidades formativas dos professores para o desenvolvimento de um 

currículo organizado em Expectativas de Ensino e Aprendizagem? 

 

3.1.2.1  OS COLABORADORES NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Critério de escolha da unidade escolar 

 

A rede de Ensino Fundamental do município de Araraquara é constituída de 15 

unidades escolares. 

Atuante como supervisora de ensino da rede municipal de Araraquara acompanhei 

três unidades escolares de Ensino Fundamental e o critério adotado para a escolha da escola, 

objeto da investigação foi a que obteve o menor IDESP/SP dentre elas, no período de 2013 a 

2014.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP/SP) é 

um indicador de qualidade dos anos iniciais (1º ao 5º anos) e finais (6º ao 9º anos) do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. O IDESP é calculado pelo produto de duas variáveis, o 

indicador de desempenho (ID), que avalia o quanto os alunos aprenderam, e o indicador de 

fluxo (IF), que avalia “quanto tempo os alunos levam para aprender”. Dessa forma o IDESP 

alinha-se ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) /INEP/MEC por estar 

ancorado no desempenho dos alunos na avaliação de larga escala e no fluxo escolar, 

determinado pelas taxas de reprovação e evasão da escola. 

O IDESP não tem uma meta fixa e sempre são revistos, ano a ano. Dessa forma, as 

escolas têm desafios novos todos os anos, condizentes com a sua realidade, o que as 

estimulam. Este índice tem o papel de dialogar com a escola, fornecendo um diagnóstico de 

sua qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar e sinalizando sua evolução 

anualmente. 

Segue abaixo o quadro comparativo do Índice de Desenvolvimento da Educação do 

Estado de São Paulo, das EMEFs da rede municipal de Araraquara. 
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QUADRO 4. Quadro Comparativo do IDESP/SP entre 2010 e 2013 das EMEFs de Araraquara 

 

 

Fonte: Boletim de desempenho – SARESP/IDESP 2013  

 

O quadro acima não mostra o índice observado das EMEFs da rede municipal de 

Araraquara, no ano letivo de 2014. Este índice não foi obtido neste referido ano, porque a 

Secretaria Municipal da Educação teve somente acesso aos Relatórios Pedagógicos (com a 

interpretação dos resultados alcançados em cada ano/série e disciplina avaliada), ao 

Relatório dos Estudos do SARESP 2014 e ao Sumário Executivo. 

A partir do ano de 2015, a Secretaria Municipal da Educação não manifestou mais 

interesse em participar da avaliação do SARESP/SP, optando apenas em realizar as 

avaliações do Governo Federal. 

 A unidade escolar selecionada nesta pesquisa foi a EMEF Professor Henrique 

Scabello. Construída no ano de 1995 pelo governo do Estado de São Paulo passou a 

funcionar somente no ano letivo de 1996. Foi inaugurada em 13 de Janeiro de 1996 e se 

chamava EEPG Jardim das Hortênsias. 

Em 14 de maio de 1997, passou a se chamar EEPG “Professor Henrique Scabello”, 

com o processo de municipalização em 2000 passou a se chamar EMEF “Professor 

Henrique Scabello”. O bairro Jardim das Hortênsias situa-se na periferia da cidade de 

Araraquara, distante do centro da cidade. O bairro localiza-se próximo à Rodovia Antônio 
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Machado Santana, bairro com cerca de 1500 famílias, caracteriza-se pela exclusão não só 

geográfica, mas também devido ao elevado índice de violência, causado, principalmente, 

pelo tráfico de drogas, que acabou por se fortalecer e se consolidar como meio de 

sobrevivência e garantia de renda na comunidade. 

Como todo bairro periférico, seus moradores possuem grande dificuldade de acesso a 

equipamentos culturais, atividades artísticas e de lazer em razão das condições financeiras 

das famílias. Isso contribui para que uma parcela da população (crianças e adolescentes) 

utilize seu tempo ocioso indevidamente (estando expostos à violência e ao tráfico), 

vulneráveis a riscos, os quais prejudicam o desenvolvimento sociocultural, causando 

prejuízo em um primeiro momento aos jovens, depois à comunidade e à própria sociedade. 

No ano de 2001 assumiu o poder executivo em Araraquara o governo do PT (Partido 

dos Trabalhadores) com características democráticas de gestão participativa. Com isso, 

começa a acontecer nos bairros da cidade reuniões do Orçamento Participativo, nas quais os 

moradores dos bairros decidem onde e como o dinheiro público será investido. 

Nestas reuniões os moradores do bairro Jardim das Hortênsias votaram, como uma 

das prioridades, a ampliação do atendimento do Ensino Fundamental para que também 

fossem atendidos na escola do bairro os alunos de 5ª a 8ª séries que estudavam em escolas 

fora dali. 

Para isso foi necessária à construção de mais um prédio na unidade. Foi construído 

também um centro de convivência que, no início, foi pensado para atender ao Programa de 

Educação Complementar da unidade, que se configurava na jornada ampliada da EMEF. 

Esse atendimento já era uma modalidade existente na Prefeitura Municipal de Araraquara e 

que também foi uma reivindicação da comunidade nas reuniões do Orçamento Participativo. 

A proposta de se fazer uma escola interativa ou por ciclos, como é conhecida, pela 

Rede Municipal era da administração municipal e da então secretária de educação do 

município. Esta unidade escolar correspondia às características básicas necessárias a 

implantação, ou seja, uma unidade onde funcionasse o Ensino Fundamental completo (com 

todos os anos de ciclos) e ainda contasse com um requisito a mais, o Programa de Educação 

Complementar, o qual atenderia 240 alunos em regime integral, configurando-se assim na 

jornada ampliada da EMEF. 

Nesse contexto, os indicadores de violência, exclusão social e geográfica justificava 

uma proposta educacional como a Escola Interativa de Araraquara (Escola Cidadã-Porto 

Alegre), caracterizada pelo compromisso com o conhecimento da realidade social e cultural 
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de seus alunos, a qual possui como princípios para sua ação, enquanto instituição 

verdadeiramente socializadora da sociedade, o respeito, a valorização e a formação integral 

do educando. 

Uma das marcas da gestão, naquele momento, era a participação democrática e, 

embora a comunidade de entorno da unidade, tenha reivindicado a ampliação do 

atendimento a escola, no seu coletivo foi ouvida a diretora, coordenadora pedagógica e 

professores, para saber não só da concordância do grupo, mas também da viabilidade da 

implantá-la. 

Iniciaram-se, então, reuniões entre o coletivo da escola e a Secretaria da Educação do 

Município para apresentar a proposta e saber se o grupo estaria disposto a implantá-la. Para 

aquele grupo tal proposta era nova e, inicialmente, recebeu o nome de Escola Ciclada. 

No início, em 2001, a equipe ficou em dúvida, relutou, mas, com as várias reuniões 

para que a proposta amadurecesse e tomasse corpo, a equipe se sentiu mais segura e 

resolveu assumir o desafio de se implantar na escola por ciclos com duração de nove anos, 

assim como do programa de educação complementar. 

Os Conselhos da EMEF Professor Henrique Scabello e do Centro de Educação e 

Recreação (CER), unidade de Educação Infantil, foram convocados e a proposta foi 

apresentada para ambos. Em um segundo momento, a comunidade de pais e moradores do 

bairro também foram convidados para participar das reuniões, formando assim um grupo 

ampliado (unidades de educação EMEF e CER, pais e moradores). A Secretária Municipal 

de Educação não mediu esforços e realizou inúmeras reuniões, até que todos estivessem 

seguros da proposta a ser implantada. 

Tem inicio o ano de 2002. A direção desta unidade escolar estava a cargo da 

professora coordenadora anterior, a qual havia sido eleita pelo grupo de professores, pois a 

diretora que foi designada para esta unidade, quando foi municipalizada, havia se afastado 

do cargo. No ano de 2001 houve o primeiro concurso para diretor de escola aberto a todos 

(resolução coletiva do 1º Fórum Municipal de Educação) e assumiu a direção desta EMEF 

uma diretora concursada e com o compromisso de implantar a proposta de ensino. Diante 

deste percurso, começa a implantação da escola por ciclos de formação e o Ensino 

Fundamental passa a ter nove anos de duração. No segundo semestre de 2002 entra em 

funcionamento a unidade do PEC, configurando, assim, a jornada ampliada da EMEF. Em 

2014, o Programa de Educação Complementar passa a se chamar Programa de Educação 

Integral. 



 

92 

 

 

 A formação do Grupo colaborativo - estabelecendo parcerias com os 

professores 

 

A formação do grupo teve início com um convite as 15 professoras dos anos iniciais 

(1º ao 5º anos) da EMEF Professor Henrique Scabello e, sem obstáculo e com muito 

entusiasmo, todos se dispuseram a participar da pesquisa e da formação do grupo 

colaborativo, seguindo até o final da proposta. Ressaltamos que houve a participação 

indireta no grupo colaborativo a Professora Coordenadora dos anos iniciais, auxiliando nas 

gravações de vídeo nos HTPCs. De imediato observou-se uma grande receptividade e 

aceitação que pode ser justificada pela insegurança, frustração, solidão, ansiedade e 

dificuldades no decorrer de suas práticas pedagógicas, em relação ao currículo organizado 

por Expectativas de Ensino e Aprendizagem.   

No dia a dia, dentro das escolas, os professores sentem a necessidade de serem 

ouvidos, em contrapartida, nas formações continuadas de que participam realizadas pela 

Secretaria Municipal da Educação de Araraquara, que são raras ou pelo Sistema SESI de 

Ensino, muitas vezes são apenas ouvintes passivos. Cada escola possui uma realidade e está 

inserida em uma comunidade com características diferentes, tornando-se difícil que 

formações amplas atendam as necessidades individuais das escolas, e, ainda, atinjam as 

expectativas dos professores. Nesse contexto, os relatos sobre a forma como poderiam se 

apresentar as formações continuadas voltam-se para os trabalhos em grupos, nos quais o 

foco seja a troca de experiências e ideias em torno dos temas tratados nas formações.  É 

importante ressaltar que este tipo de trabalho necessita de envolvimento das pessoas que 

participarão do grupo, envolvimento esse que deve ser voluntário. 

Conforme Fiorentini (2012, p. 59): 

 

A vontade de querer trabalhar junto com outros professores, de desejar 

fazer parte de um determinado grupo, é algo que deve vir do interior de 

cada um. Em outras, um grupo autenticamente colaborativo é constituído 

por pessoas voluntárias, no sentido de que participam do grupo 

espontaneamente, sem serem coagidas ou cooptadas por alguém a 

participar. (FIORENTINI, 2012, p. 59). 

 

 

O primeiro contato com o grupo de professoras foi no dia 29 de março de 2016. No 

1º encontro, objetivando realizar a apresentação do tema da pesquisa às professoras, a 

proposta de trabalho se iniciou com a definição do dia e do horário dos encontros, os quais 

foram realizados nos Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPCs), às terças-feiras, das 
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10h00 às 12h00, Neste primeiro encontro os sujeitos também responderam ao questionário 

para caracterização da trajetória escolar e profissional. Foi solicitado à Direção da Unidade 

Escolar a relação de professores do Ciclo I e suas respectivas classes/turmas para o ano 

letivo de 2016. 

No segundo encontro, 05 de abril ocorreram  apresentação do projeto de pesquisa de 

doutorado e a introdução da Temática I, que trata sobre Aprendizagem e Desenvolvimento 

Profissional da Docência. 

 

FIGURA 4. Grupo Colaborativo 

 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 Os sujeitos da pesquisa: quem são e o que pensam? 

 

Para a apresentação dos dados coletados para a investigação serão consideradas as 15 

professoras participantes do grupo colaborativo, conforme relatado anteriormente. A seguir 

será feita uma trajetória de formação e caracterização do perfil de cada professora 

participante da pesquisa. Os dados referentes a essa caracterização foram levantados por 

meio de questionários que continham questões abertas (dados pessoais, prática pedagógica, 

histórico escolar e histórico ocupacional), totalizando oito questões. (ANEXO D) 

A apresentação da caracterização das professoras está organizada pelo ano e pela 

turma em que lecionaram no ano letivo de 2016, na EMEF Henrique Scabello. 
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Quadro 5. Caracterização do perfil dos professores, sujeitos da pesquisa 

Professoras Idade Sexo Formação Situação 

Funcional 

 

Tempo de Magistério/ 

Pontos na rede 

municipal de efetivo 

exercício no magistério
3
 

P1A 47 F Magistério / 

Pedagogia Cidadã
4
 

Efetiva 22 anos /56,73 pontos 

P1B 46 F Pedagogia Efetiva 13 anos/ 49,66 pontos 

P1C 41 F Normal Superior Pedagogia Efetiva 10 anos /30,01 pontos 

P2A 43 F Magistério /Ciências Sociais Efetiva 15 anos/ 56,59 pontos 

P2B  43 F Administração de Empresas/ 

Pedagogia Cidadã 

Efetiva 8 anos/ 34,07 pontos 

P2C 48 F Magistério/ Pedagogia Efetiva 30 anos/ 29,49 pontos 

P3A 69 F Magistério / Pedagogia Efetiva 32 anos/51,72 pontos 

P3B  29 F Pedagogia Efetiva 2 anos/8,55 pontos 

P3C 38 F Pedagogia Cidadã Efetiva 2 anos /7,53 pontos 

P4A 44 F Magistério/ 

Pedagogia Cidadã 

Efetiva 26 anos /48,99 pontos 

P4B 48 F Pedagogia Efetiva 2 anos/8,37 pontos 

P4C 43 F Pedagogia (EAD) Efetiva 2 anos/ 8,29 pontos 

P5A 43 F Pedagogia Cidadã Efetiva 14 anos/49,26 pontos 

P5B  47 F Magistério Pedagogia Efetiva 28 anos/43,84 pontos 

P5C  44 F Pedagogia (EAD) Efetiva 24 anos/ 30,91 pontos 

Professora  

Coordenadora 

33 F Pedagogia Efetiva 9 anos/29,46 pontos 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Araraquara 
 

 

1º ANO DO CICLO I  

 

 Professor - P1A   

P1A tem 47 anos, cursou o Ensino Fundamental na escola municipal “Sampaio 

Dória” em São Paulo e o Ensino Médio na escola EEBA de Araraquara, cursando o 

magistério até o 4º ano. 

Em 1988, iniciou o curso de Pedagogia na UNESP, mas desistiu do curso. Até iniciar 

a formação em Pedagogia Cidadã, em 2003, fez cursos na Secretaria de Educação do Estado 

e na Secretaria de Educação de Araraquara, como o PROFA e Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). 

                                                           
3 Pontuação de efetivo exercício na rede municipal de ensino de Araraquara/ Base de Cálculo:  Dias   

trabalhados x 0,01. Fonte RH- PMA. 
4
 Programa Pedagogia Cidadã - Desde 2003, os professores das redes municipais de ensino do Interior de São 

Paulo que têm apenas diploma de nível médio contam com uma valiosa opção para obter uma formação 

universitária: o Programa Pedagogia Cidadã. Com a duração de dois anos, o programa oferece cursos de 

graduação em Pedagogia com licenciatura plena para Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

e Gestão de Unidade Escolar. Com carga horária de 3.390 horas, o curso prevê aulas presenciais diárias com 

tutores capacitados pela UNESP, em espaços definidos pelas prefeituras. Parceria UNESP Araraquara/ 

Prefeitura Municipal de Araraquara/Secretaria da Educação. 

 



 

95 

 

 

Iniciou sua carreira no magistério em 1998, lecionando em salas como substituta em 

diversas turmas, sob nenhuma orientação. Atualmente, com 22 anos de atuação no 

magistério, relata que não mudaria de profissão. Cursou Pós Graduação em Psicopedagogia. 

Nesses 22 anos de magistério passou por várias mudanças, em termos de organização 

dos planos, conceitos, termos novos. A professora afirma que, “[...] no início é sempre 

complicado e não há orientação específica, o que sabem é na busca de conhecimentos 

próprios, leituras e algumas formações”. 

A professora relata que as dificuldades que encontra são em relação do conteúdo com 

as Expectativas de Ensino e Aprendizagem, o que já compreende melhor, mas ressalta que é 

necessário sempre ampliar os conhecimentos. 

 

 Professor - P1B 

P1B tem 46 anos, cursou o Ensino Fundamental em escola pública e o Ensino Médio 

em Curso Técnico em Contabilidade no Colégio Duque de Caxias, de Araraquara. Relata 

que não cursou magistério e concluiu sua graduação em Pedagogia em 1995, pela Fefiara 

(Universidade de Araraquara). Participou, durante a graduação, apenas de “oficinas 

pedagógicas” oferecidas pela Semana de Pedagogia e, durante a carreira, participou dos 

cursos de formação continuada oferecidos pela Secretaria da Educação de Araraquara, como 

o “Pró – Letramento”, o “Entre na roda”, Informática e outros.  Atualmente, cursa o Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC).  Iniciou sua carreira no magistério em 

2003, portanto, há 12 anos. No início de carreira relatou que foi muito difícil, pois eram 11 

(onze) turmas de 1º ao 5º ano e 1 (uma) turma de progressão, ministrando aulas de Educação 

Física. Relata a importância do apoio dos colegas de trabalho no início da profissão. 

Escolheu ser professor por realização de um sonho pessoal e não mudaria de profissão, pois 

afirma gostar “de trabalhar com pessoas”. 

Quanto ao currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem sente dificuldades 

quanto às terminologias, nomenclaturas, verbos. Entende que a implementação desse 

currículo na rede municipal poderia ser mais objetiva, clara e pontual. As dificuldades que 

encontrou foram em relação à quantidade de Expectativas de Ensino e Aprendizagem para 

cada ano do ciclo, a organização bimestral e a melhor organização dos tempos. 

 As expectativas quanto ao Grupo Colaborativo são as melhores: “[...] certamente nos 

ajudará no trabalho docente”. 
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 Professor - P1C 

Este professor tem 41 anos e cursou o Ensino Fundamental no Centro Educacional 

339 (SESI) e o Ensino Médio na escola “Anna de Oliveira Ferraz”, onde cursou técnico em 

secretariado. 

Anos depois, realizou o sonho de cursar, em 2002, o Normal Superior, que nesta 

época havia substituído a Pedagogia, na UNIARA. Formada em 2005, sentiu-se privilegiada 

em conseguir, durante o curso de Pedagogia, participar de congressos e vários projetos da 

Faculdade, como a participação ativa na Educação de Jovens e Adultos EJA. 

Iniciou sua carreira no magistério em 2006, em caráter temporário (conhecido como 

Adquirido em Caráter Temporário - ACT) na Secretaria Estadual da Educação. Foi um 

processo sofrido, pois não havia uma única sala, ministrava aulas no ano/classe que 

necessitava de substituição.  

No mesmo ano, conseguiu um 4º ano na cidade de Rincão (SP), experiência 

incialmente frustrante, pois não conseguiu trabalhar de acordo com as metas que havia 

pensado na realização desta função. Depois de uma breve estadia em uma escola particular, 

trabalhando na Educação Infantil, em 2008 iniciou na Prefeitura Municipal de Araraquara. 

No começo trabalhava com os PNLD que existiam na escola. Em 2011, deparou-se 

com um currículo construído por Expectativas de Ensino e Aprendizagem. Afirma que “[...] 

Foi um caminhar difícil e que até o momento desperta no [seu] dia a dia questionamentos 

infindáveis sobre a maneira pela qual [aborda] a construção do conhecimento em sala”. 

Acredita que trabalhar com este tipo de currículo é muito difícil, pois não foi 

formada para localizar os conhecimentos que são essenciais para nortear o trabalho realizado 

em sala de aula. 

Considera que o grupo colaborativo, com certeza, enriquecerá a prática docente 

através do aprofundamento do conhecimento sobre esta recente visão do currículo, bem 

como a socialização das dificuldades em se trabalhar com o mesmo, o que facilitará o 

trabalho em sala de aula. 

Recentemente terminou o Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Alfabetização e 

letramento nas séries iniciais, realizado na UNIARA. 

Durante esses anos como docente participou de cursos de formação, como 

Letramento, Libras e, no momento, Pacto. Também realizou um curso de Relações Sociais 

na Escola, ministrado por uma psicóloga, na EMEF Professor Henrique Scabello. 
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2º ANO DO CICLO I  

 

 Professor- P2A  

Tem 43 anos, cursou o Ensino Fundamental e o Médio na EE Léa de Freitas 

Monteiro e fez magistério no EEBA. Graduou-se em Ciências Sociais na UNESP – 

Araraquara e fez Graduação em Psicopedagogia. 

Realizou vários cursos enquanto professora, entre eles o Pró-Letramento e PNAIC. 

Iniciou a carreira em 2001 na EMEF Professor Henrique Scabello com uma sala que, na 

época, chamava Recuperação Nível (RN). Relata que era uma sala bastante difícil, tanto em 

aprendizagem como comportamento e que não tinha experiência como professora. Ficou 

bastante perdida, mas teve bastante apoio da escola e conseguiu um bom resultado ao final 

do ano. Mas “[...] como sonho de toda criança queria ser professora e nunca pensei em 

desistir apesar de toda dificuldade”.  

Tem dificuldades sempre em avaliar se determinada atividade contempla a 

Expectativa de Ensino e Aprendizagem, principalmente se alunos com maiores dificuldades 

são atendidos com essa atividade. Relata que é muito difícil trabalhar com as Expectativas 

de Ensino e Aprendizagem, pois é algo novo, mas aos poucos foi ficando mais claro. 

Espera que o Grupo Colaborativo traga enriquecimento profissional e respostas para 

dúvidas que surgirão. 

 

 Professor -P2B  

Tem 43 anos e iniciou o Ensino Fundamental no EEPG “Antônio Lourenço Corrêa” 

e o Ensino Médio no EEBA. Em seguida, cursou Administração de Empresas na UNIARA, 

quando era estagiária no Banco do Brasil. Porém, quando foi aprovada no concurso de 

recreacionista na Prefeitura interessou-se em cursar Pedagogia Cidadã – UNESP. Fez Pós 

Graduação em Psicopedagogia na Faculdade Noroeste de Minas, FINOM. 

Os cursos que fez foram: Pró - Letramento, Musicalização e o PNAIC. Iniciou no 

magistério em 2007 e afirma que “[...] Foi muito difícil, me sentia insegura, porém com 

muita vontade de conseguir me estabelecer nesta profissão, isso facilitou o processo com a 

colaboração de colegas, Coordenadores e Direção”. 

Escolheu ser professora porque, lidando com crianças na Educação Infantil, tinha 

vontade de alfabetizar, estar numa sala de aula, por isso destaca que, “[...] iniciei minha 

carreira com uma sala de 1º ano”. Disse que, apesar de todas as dificuldades presentes na 
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educação, não mudaria de profissão, pois é o que gosta de fazer – da sala de aula junto com 

os alunos. 

As dificuldades que têm quanto ao currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem são as nomenclaturas utilizadas e a sua relação quanto à prática, ou seja, o 

que significa estas palavras e o que fazer com elas. Acredita que falta, para sanar esta 

dificuldade, a formação continuada. 

Quanto ao Grupo Colaborativo relata que sua expectativa é aprender a respeito desse 

currículo, sanar as dúvidas, trocar experiências, estudar e aprender com a formadora. 

 

 Professor - P2C  

Tem 48 anos, cursou o Ensino Fundamental e o Ensino Médio em escolas públicas. É 

graduada em Pedagogia pela UNESP de Araraquara. Realizou cursos de formação como o 

Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), Pró Letramento e Atores Sociais. 

O inicio do magistério foi no ano de 1986, como estagiária (remunerada) e eventual 

na rede estadual. A experiência foi boa, porque a atuação como estagiária (1º ao 5º anos) fez 

adquirir muitas experiências, afinal não se tem uma sala fixa para trabalhar. E nos anos 

seguintes atuou como professora titular da sala. 

Relata que a escolha de ser professora é muito gratificante e não mudaria de 

profissão. Destaca “[...] Como é agradável observar uma criança que não sabia ler, nem 

escrever e no decorrer de alguns meses, ela estar alfabetizada”. 

Relata que sente dificuldades de se adaptar ao conteúdo a ser ensinado, pois as 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem às vezes não são tão claras a ponto de serem 

compreendidas. 

Suas expectativas quanto ao Grupo Colaborativo são que os encontros favoreçam um 

bom desempenho na prática docente. 

 

3º ANO DO CICLO I  

 

 Professor - P3A 

Tem 69 anos e cursou o Ensino Fundamental na escola estadual João Manuel do 

Amaral, em Araraquara, e o Ensino Médio no Instituto Estadual Bento de Abreu. Fez o 

magistério no Colégio Cristo Rei, o Curso de Pedagogia na UNESP de Araraquara e a Pós-

graduação na Faculdade São Luiz de Jaboticabal. 
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Iniciou sua carreira no magistério em 1984, no ciclo básico, sendo muito boa a 

experiência numa sala multisseriada. Fez vários cursos, entre eles o PROFA, que muito 

contribuiu para os seus conhecimentos. Participou do Fórum Mundial da Educação em Porto 

Alegre em 2004 e atualmente cursa o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC). 

Relata que escolheu ser professora, pois era um sonho desde criança, não mudaria de 

profissão e gosta muito de ser educadora. Tem muitas dificuldades e incertezas quanto ao 

currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem e quer participar do Grupo 

Colaborativo para sanar suas dificuldades, sendo uma ótima oportunidade. Essa é a grande 

expectativa. 

 

 Professor -P3B 

Tem 29 anos, cursou o Ensino Fundamental na EE Florestano Libutti e na EE  

Angelina Lia Rolfsen,  o Ensino Médio na  E.E “Francisco Salles Culturato”. É graduada em 

Pedagogia pela UNIARA. Realizou atividades extracurriculares como semana de estudos, 

palestras, feiras de exposição. 

Professora iniciante, em 2014, na EMEF Profº Henrique Scabello, relata que foi uma 

experiência maravilhosa; foi muito bem recebida, acolhida por toda a equipe docente e 

diretiva. Afirma, “Estou em formação, procurando compreender o currículo por expectativas 

de ensino e aprendizagem na sua prática docente”. 

Escolheu ser professora ainda criança, pois teve uma docente na pré-escola que lhe 

inspirou, fez olhar a escola, o magistério com a mesma paixão que ela tinha. Não mudaria de 

profissão, pois  sente-se completamente realizada. 

Acredita que as dificuldades em trabalhar com o currículo por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem são as mesmas dificuldades de um professor que já possui anos de 

magistério, destaca: “[...] será que estou no caminho correto, será que estou alcançando, 

atingindo as expectativas de aprendizagem, parece que estou caminhando sem encontrar 

uma saída”. 

A maior dificuldade que sente é a formação como um todo, a partir da sua 

experiência como aluna até a entrada no magistério. Na graduação de Pedagogia teve 

contato com o currículo pensando nas expectativas, nas habilidades e competências, porém 

na prática é realmente difícil, a falta de formação para compreender e até mesmo localizar as 

expectativas. 
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Quanto ao Grupo Colaborativo, as expectativas são as melhores possíveis; espera 

poder contribuir e em troca receber novos conhecimentos, trocar experiências e 

principalmente conseguir sanar as dificuldades e dúvidas. 

 Professor – P3C 

Tem38 anos e cursou o Ensino Fundamental na EE Antônia Eugênia Martins. 

Realizou a graduação na Pedagogia Cidadã – UNESP de Araraquara. Durante a graduação, 

participou de muitos cursos e congressos na UNIP, UNIARA; formação para a escola 

inclusiva, formação para temas afros na escola e, como professora I, participou de 3 

encontros de formação SESI.  

Iniciou no magistério em maio de 2014, ou seja, há apenas 9 meses como professora 

PI. Esse início foi desafiador, afirma: “[...] escolhi ser professora, eu ainda não sei! Se 

escolhi ou se fui escolhida pela vida! Em tudo que “me meto” acabo lá, sendo a transmissora 

do que trabalho, do que aprendi, ou na orientação ou transmissão [...].” 

As principais dificuldades e dilemas quanto ao currículo por Expectativas de Ensino 

e Aprendizagem são as desconstruções daqueles modelos montados, redondos e lineares que 

estudou na Universidade. Os outros aspectos que dificultam são os mapeamentos das 

expectativas e novo desenho a ser construído. 

Quanto ao Grupo Colaborativo, demonstra: “[...] espero me perder com o grupo para 

me encontrar com algumas soluções, para um aprendizado novo. Estou começando agora 

aberta a todas as novidades “não novas”. 

 

 

4º ANO DO CICLO I  

 

 

 Professor –P4A  

Tem 44 anos. Cursou o Ensino Fundamental em escola pública estadual em São 

Paulo e depois do 1º ano do Ensino Médio e optou pelo Magistério a partir do 2º ano (EEBA 

em Araraquara e EE CEL Marcelino Braga, Boa Esperança do Sul), em 1989. 

Graduada em Pedagogia – Licenciatura Plena na UNESP – Araraquara, com 

especialização em Magistério nas escolas do 1º e 2º graus e Administração Escolar, de 1991 

a 1994. Realizou cursos de Didática (UNESP), cursos oferecidos pelas Prefeituras de Boa 



 

101 

 

 

Esperança do Sul e Araraquara: Programa de Formação Integral da Criança, PROFIC, 

Diversidade cultural e Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, PROFA. 

Em 1990, em Boa Esperança do Sul, após sua formação no Magistério, iniciou com 

uma sala de pré-escola na Escola Estadual “CEL Marcelino Braga”, substituindo o professor 

em uma sala de 2º série na escola EE Anna Maria Mazzali, com rotina estipulada e currículo 

fechado ao ano, proposto pela rede e pela escola. 

Relata que tem vocação para a profissão desde sempre, pois “[...] mesmo pensando 

que este não seria o caminho [...] Novamente me vi retornando à prática. Não penso em 

mudar hoje, mas gostaria de fazer muito mais dentro dessa área”. 

Colocar no papel o que se pretende fazer é a grande dificuldade em trabalhar por 

currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, uma vez que, “[...] a prática leva à 

incertezas de que o caminho escolhido pode estar certo ou errado (mais errado do que certo). 

A culpa e ansiedade leva-me a pesquisar para não cometer erros e repensá-los logo depois. 

O que quero? Queremos? E aí? Pesquisar e estudar ainda é o inicio do caminho [...] sinto-me  

começando a caminhar [...]”, destaca P4A. 

Acredita que os diversos aspectos de implementação fazem com que a prática seja 

repensada a todo o momento.  Com o Grupo Colaborativo pensa em adquirir base para 

trabalho e reflexão. A partir dele quer melhorar a prática e ampliar o conhecimento quanto 

ao currículo. 

 

 Professor- P4B  

Tem 48 anos. Cursou o Ensino Fundamental em São Paulo na EEPG Padre Sabóia de 

Medeiros e finalizou na EEPG Angelina Lia Rolfsen, em Araraquara/SP. Parte do Ensino 

Médio realizou no Colégio Duque de Caxias e concluiu na EEPG Angelia Lia Rolfsen.  

Cursou sua Graduação de Pedagogia na Universidade Paulista, UNIP - Campus Araraquara 

Realizou Curso de Formação SESI. 

Ingressou no magistério em 20 de maio de 2014, relata que no começo de sua 

carreira foi complicado, pois tudo no início é difícil, mas com o tempo foi adquirindo 

prática. Afirma: “[...] estou aprendendo muito com as crianças, é uma troca de 

conhecimentos muito prazerosa.” 

Iniciou na Educação Infantil como Agente Educacional e sempre almejou se formar 

na Graduação, como professora. Relata que não mudaria de profissão, porque se sente 

realizada com a aprendizagem dela e de seus alunos. 
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Relata que ainda está aprendendo e tem dificuldades em trabalhar com o currículo 

por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, pois ser professor é estar sempre estudando, 

mas tem encontrado apoio na equipe de trabalho para auxiliá-la quanto ao currículo. Outro 

aspecto que apresenta dificuldade é saber como e quando os alunos aprendem, respeitar o 

momento e o desenvolvimento de cada aluno. 

Quanto às expectativas do Grupo Colaborativo é que colabore para sanar as suas 

dúvidas e seja um espaço de trocas de experiências. 

 

 Professor -P4C 

Tem 43 anos. Cursou o Ensino Fundamental na EEPG Dorival Alves e o Ensino 

Médio no Colégio Duque de Caxias, ambas situadas em Araraquara-SP. O Curso de 

Graduação realizou na Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), na modalidade de Ensino 

à Distância, EaD e fez especialização Lato Sensu em Psicopedagogia. 

Ingressou no magistério em 16 de junho de 2014 e a experiência inicial foi difícil, 

pois não sabia por onde começar; com alunos de diversas dificuldades de aprendizagem. 

Trabalha na Prefeitura Municipal há 10 anos e sempre teve vontade de lecionar. Diz que não 

tem vontade de mudar de profissão. 

Em relação ao currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem a professora 

notou que cada sala é um caso a parte, pois declara: “[...] Será que podemos cobrar , exigir 

de nossos alunos o ensino e aprendizagem do ano vigente se ainda não estão prontos para 

isso?” 

Quanto às expectativas do Grupo Colaborativo é que tenha mais tempo e dê suporte 

ao professor de como trabalhar com as dificuldades em sala de aula ou, até mesmo, com 

duas ou mais frentes de aprendizagem dos alunos. 

 

 

5º ANO DO CICLO I  

 

 Professor - P5A  

Tem 43 anos e estudou em Matão-SP nas escolas públicas EE Dorival de Carvalho e 

EE Henrique Morato. Fez em Araraquara, na UNESP, o curso Pedagogia Cidadã e, ainda, 

curso de formação em musicalização, artes e matemática. 
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Relata que 2002 foram tempos difíceis, pois a escola EMEF Henrique Scabello 

passava por um momento difícil e passou a atender alunos do 1 ao 9º anos. Com isso, a 

escola recebeu alunos de diferentes regiões, o que não foi fácil em relação à indisciplina.    

Desde pequena, até mesmo em suas brincadeiras infantis, já sabia que seria 

professora. 

Em relação ao currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, afirma  que as 

dificuldades são muitas: habilidades e competências, conteúdos conceituais, procedimentais 

e atitudinais e metodologias, ou seja, como juntar tudo e ainda não descaracterizar o aluno 

nem deixá-lo em segundo plano. Menciona, também, a falta de formação e de informação. 

Quanto ao Grupo Colaborativo, a expectativa é trocar experiências entre os pares e 

que a orientadora possa ajudar a formar um pensamento mais objetivo em relação à prática 

futura. 

 

 Professor - P5B 

Tem 47 anos.  Cursou o Ensino Fundamental na EEPG Profa Léa de Freitas 

Monteiro,  o Ensino Médio e o Magistério na EE Bento de Abreu (EEBA).Fez Pedagogia e 

Psicopedagogia no Centro Universitário de Araraquara (UNIARA).  

Ingressou no Magistério em outubro de 1988 e teve uma experiência muito boa, pois 

não tinha concluído o Magistério ainda e relata que passou a conhecer a realidade da 

educação, como estagiária. 

Escolheu a carreira de professor porque gosta de auxiliar o ser humano no aspecto da 

aprendizagem, principalmente o aluno que não consegue ler e escrever. Todavia, disse que 

mudaria de profissão para fonoaudiologia, pois adora ensinar as crianças a falarem 

corretamente. 

Quanto às dificuldades em relação ao currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem indaga: “[...] Como realizar? Saber se realmente está agindo ou não 

corretamente, precisa aprimorar mais”. Outro aspecto que dificulta o desenvolvimento deste 

tipo de currículo é a falta de tempo em estudar, por ter outros compromissos.  

Em relação ao Grupo Colaborativo pretende aprender e crescer como professora no 

Ensino Fundamental. 

 

 Professor - P5C 
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Tem 44 anos. Cursou o Ensino Fundamental no EE “Pedro José Neto” e o Ensino 

Médio no EE “Lea de Freitas Monteiro”. Fez magistério na EE “Bento de Abreu”. Em 2009, 

finalizou o curso de Pedagogia na Universidade Luterana do Brasil na modalidade de 

Educação à distância (EaD). 

Até o presente momento tem realizado cursos de formação continuada fornecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação: palestras motivacionais, contação de histórias, curso 

de teatro, curso brincadeiras infantis, participação em congresso e do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) em2013. Sempre que possível, participa de cursos 

como: Libras, Pró-Letramento de Matemática, ações sociais na escola e Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa, nesse caso como ouvinte. 

Acredita que a escolha pelo magistério foi “vocacional”, pois muito cedo achava que 

saberia ensinar.  

Graduou aos 20 anos no Curso de Pedagogia, porém lecionou pela primeira vez na 

EE “Antônia Eugênia Martins” aos 19 anos, em caráter substitutivo (não havia professor que 

quisesse a sala). Foi um 3º ano com sérios problemas de disciplina e com grande defasagem 

curricular. Assumiu a sala em junho e permaneceu até novembro. Afirma:“[...] Entendi que 

ministrar aulas iria depender muito mais do meu desejo, do que das notas e conhecimentos 

adquiridos no magistério”. 

Entende que se encontra em plena formação quando se depara com a falta de 

subsídios para enfrentar as dificuldades que os livros não abordavam. Dificuldades essas que 

ressurgiram em 2011, em relação ao currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, 

conteúdos inseridos em cada expectativa, além da interdisciplinaridade, ao amarrar a prática 

aos registros (Plano de Trabalho Docente). 

Outro aspecto relatado é a falta de formação continuada efetiva pela qual se abrem as 

dificuldades, mas aguarda as soluções. Espera que apontem caminhos para resoluções 

plausíveis, o que considera um entrave.  

As expectativas para participar do Grupo Colaborativo são as melhores, pois quando 

se abre para discussão consegue-se colher soluções. 

 

 Professor  Coordenadora –Ciclo I ( 1º ao 5º anos) 

Tem 33 anos. Iniciou o Ensino Fundamental no colégio Rio Branco na cidade de São 

Paulo-SP, e em 1994 mudou para a cidade de Ribeirão Preto-SP; assim da 6ª até a 8ª série, 

cursou no Colégio Itamarati. O Ensino Médio cursou no COC, em Ribeirão Preto-SP. 
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Realizou a graduação de Pedagogia na UNESP – Araraquara. Já fez diversos cursos, 

como por exemplo, o de “Contação de histórias”. Participou de grupos de estudos, mas o 

que foi muito relevante foram os projetos: CENPE, do qual participou durante três anos, 

projeto que trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem detectadas na escola 

pública e o CUCA-UNESP, um cursinho popular que dava suporte pré-vestibular para 

adolescentes carentes. Lá permaneceu como coordenadora durante quatro anos.  

Iniciou a carreira no magistério em 2007, numa escola particular em Américo 

Brasiliense-SP, trabalhando na Educação Infantil com crianças de 3 anos. Em 2008 lecionou 

na Escola Harmonia (escola particular de Araraquara), onde iniciou sua experiência em 

alfabetização como professora de 1º e 2º anos. Enfatiza: “[...] Aí me encantei com a 

alfabetização, como é gratificante acompanhar o processo de crescimento de conhecimento, 

a leitura da primeira palavra.”  

Permaneceu até 2012; a partir de 2010 a escola foi vendida para Pueri Domus. Ainda 

em 2008 foi chamada pela prefeitura de Araraquara para trabalhar como professora e 

começou a dobrar o período. Foi muito trabalhoso.  

A professora acredita que escolheu esta profissão porque ensinar a encantava. Em 

suas palavras, destaca: “[...] Quando aprendia alguma coisa me lembro da satisfação de 

meus professores, isso me marcou muito e quis fazer isso para alguém”. 

Quanto ao trabalho com o currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, a 

maior dificuldade é em saber se está no caminho certo em relação ao que os alunos/turma 

precisam, além de como localizar o conteúdo dentro das expectativas deste tipo de currículo.  

Quanto ao Grupo Colaborativo, espera encontrar uma segurança maior em trabalhar 

com expectativas e em relacioná-las com as habilidades e competências dos alunos. 

 

 Definindo as temáticas dos encontros do Grupo Colaborativo 

 

A partir das análises dos relatos do Grupo Colaborativo de professoras foi possível 

estabelecer as temáticas dos encontros e perceber que as dificuldades e desafios centrais são 

basicamente a compreensão das Expectativas de Ensino e Aprendizagem, identificação dos 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; habilidades e competências contidos  

nessas expectativas e também o trabalho interdisciplinar. 

Outro tema identificado foi a necessidade de aprimoramento da docência e 

desenvolvimento profissional. 
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  Cabe ressaltar que todas as professoras possuem licenciatura plena em Pedagogia e 

alguns cursos de especialização o que evidencia a valorização de uma formação inicial mais 

consistente e a busca constante pela autoafirmação. Observou-se que as professoras 

apresentam diferentes idades e diferentes tempos de experiência docente no magistério, 

enriquecendo o trabalho.  

De acordo com Fiorentini (2012), os professores, iniciantes e experientes, ao 

participarem colaborativamente de trabalhos intelectuais levantam: 

 

[...] problemas, identificam discrepâncias entre teorias e práticas, 

desafiam rotinas comuns, apoiam-se mutuamente para construir 

novos conhecimentos e tornar visível, muito do que é considerado 

dado ou implícito no processo ensino e aprendizagem. (FIORETINI, 

2012, p. 67). 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, iniciantes e experientes aprendem de forma 

recíproca, o que também foi possível perceber no desenvolvimento do grupo. 

Considerar os desafios enfrentados como contribuição para a permanência na 

profissão evidencia, que apesar de todas as dificuldades inerentes a profissão, para alguns 

professores os obstáculos acabam se tornando impulsionadores do processo de 

desenvolvimento profissional da docência. 

Outra temática não apontada diretamente pelo Grupo Colaborativo de professoras, 

mas identificada pela pesquisadora refere-se ao conceito de currículo e as relações entre 

currículo, cultura e multiculturalismo. Os professores demonstraram não ter clareza do 

conceito contemporâneo de currículo, suas concepções baseavam-se na ideia de currículo 

enquanto rol de disciplinas, histórico escolar e percurso de vida, portanto, foi necessário 

discutir a articulação entre currículo e multiculturalismo e os aspectos que caracterizam o 

conhecimento escolar. 

Para Silva (1999), a escola só será realmente democrática no momento em que o 

currículo das escolas torne-se multicultural, garantindo que os diversos saberes e culturas 

produzidos pelos vários grupos sociais sejam reconhecidos e contemplados nas narrativas 

curriculares disseminadas nas disciplinas das escolas. Esse currículo multicultural, segundo 

Padilha (2004), deve ser construído a partir de uma metodologia que possibilite a 

interligação e a articulação dos diferentes saberes e contextos socioculturais, favorecendo 

uma compreensão global das teias de relações sociais construídas na sociedade. Nessa 

perspectiva, o currículo será construído de forma contextualizada a partir das necessidades 
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sociopolítica e cultural da sociedade, visando uma formação humana plena. Para tanto, os 

conhecimentos científicos serão abordados numa dimensão de totalidade, associada ao 

processo de compreensão dos problemas socioculturais enfrentados no cotidiano dos grupos 

sociais, colocando-se a serviço dos processos de transformação social. 

O currículo escolar deve trabalhar em prol da formação de identidades, desafiadoras 

de preconceitos, abertas a esta pluralidade cultural, numa perspectiva de educação para a 

cidadania, para a paz, para a ética nas relações interpessoais, e para a crítica às 

desigualdades sociais e culturais. 

 

 

3.1.2.2 OS ENCONTROS – MOMENTOS DE TROCAS DE 

EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS  

  

 

Nesta etapa, iniciaram-se os encontros e o grupo colaborativo propriamente dito, 

dentro do qual o planejamento e as orientações deram-se em forma de diálogos, leituras, 

análises de textos e vídeos, seguidos de discussões sobre as temáticas propostas. Os 

encontros foram registrados em 86 vídeos e 6 áudios, assim como um portfólio, elaborado 

pela pesquisadora, constando listas de presença nos HTPCs, atividades relacionadas às 

temáticas (atividades registradas pelos professores, textos discutidos, Plano Trabalhos 

Docente).  

A prática construída em questão foi concretizada em 15 (quinze) encontros, de 

aproximadamente 2 horas durante o período de abril a julho de 2016, em espaço cedido pela 

escola participante desta pesquisa, na sala de multimeios, onde foram realizadas as 

reuniões/encontros. O 12º encontro não foi realizado com o Grupo Colaborativo, devido à 

formação dos professores de 1º ao 5º ano da rede municipal, com os coordenadores técnicos 

na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara. Neste dia não houve aulas para o Ciclo 

I. 

As atividades dos encontros foram elaboradas pela pesquisadora em parceria com as 

professoras do Grupo Colaborativo de Trabalho, a partir das temáticas levantadas nas 

análises dos relatos retirados do questionário de caracterização dos sujeitos da pesquisa, que 

indicaram as necessidades de formação, dúvidas, dilemas, dificuldades, curiosidades e 

interesses apontados pelas professoras. 
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As temáticas indicadas para reflexão no grupo foram: 

Temática I - Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional da Docência 

Temática II – Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na escola: 

Concepção de Currículo  

Temática III- Currículo por expectativas de Ensino e Aprendizagem na sala de 

aula 

Temática IV- Contribuição do Currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem no processo de aprendizagem do professor (desenvolvimento 

profissional) 

 

As dinâmicas para desenvolvimento das temáticas nos encontros basearam-se em 

diferentes tipos de atividades, as quais visavam oferecer subsídios para reflexão sobre a 

prática pedagógica das professoras, a fim de que, colaborativamente, novos conhecimentos 

fossem construídos e outros reelaborados. Com relação às atividades procurou-se utilizar as 

que viabilizassem discussões durante os encontros do grupo e aos materiais de apoio, foram 

utilizados aqueles que viessem ao encontro das necessidades formativas propostas pelas 

temáticas.  

Essas atividades envolveram relatos de experiências, descrição de situações da 

prática pedagógica das professoras, elaboração de propostas para prática educativa, reflexão 

e análise de situações cotidianas em sala de aula. Durante os encontros a pesquisadora 

realizava intervenções que possibilitaram reflexões, elaboração e (re)elaboração de 

conceitos, debates e trocas de experiências entre as participantes.  

Fiorentini (2012, p.65) destaca o que de fato concebe o trabalho em um grupo 

colaborativo e que foi possível perceber no desenvolvimento do nosso trabalho: participação 

voluntária, desejo de compartilhar experiências, momentos dedicados ao bate-papo informal, 

expressão livre do pensamento, disposição para ouvir críticas e mudar, inexistência de uma 

verdade única, planejamento conjunto, confiança e respeito mútuo, negociação de metas e 

objetivos e responsabilidade para atingi-los, sistematização de conhecimentos a partir de 

estudos realizados e reciprocidade de aprendizagem.  

Observou-se também um trabalho desenvolvido coletivamente, no qual as decisões 

do grupo foram tomadas conjuntamente e cada professora participou ativamente desse 

processo, pelo desejo de contribuir e melhorar a sua prática pedagógica. 

 Paralelo ao desenvolvimento dos encontros do grupo realizou-se, também, leituras 
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de textos diversos sobre as temáticas propostas, que pudessem fundamentar as intervenções, 

assim como um espaço de crescimento mútuo e de desenvolvimento profissional, a partir da 

reflexão e avaliação colaborativa de suas próprias práticas. 

Portanto, seria o momento de expor dilemas, levantar hipóteses, buscar caminhos, 

realizando um trabalho de colaboração, às vezes tão difícil de acontecer no interior das 

unidades escolares. 

No caso do grupo colaborativo desta pesquisa, com base nas necessidades do grupo, 

os encontros sucederam-se da seguinte forma (Quadro 6):  

QUADRO 6. Cronograma dos encontros 

 Data do 

encontros 

Temáticas Atividades 

1º encontro- 

 29 de março 

__________________ Apresentação do tema e da proposta de 

trabalho, definindo o dia e horário dos 

encontros e questionário de caracterização 

da trajetória escolar e profissional das 

professoras. 

2º encontro - 05 de 

abril  

_____________________ Apresentação do projeto e pesquisa do 

doutorado e  introdução  da Temática I 

3º encontro- 12 de 

abril 

Temática I - Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional 

da Docência 

Filme: Escritores da Liberdade /Richard la 

Gravenese e roteiro de análise e discussão   

da trajetória de uma professora iniciante. 

4º encontro-19 de 

abril 

Temática I - Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional 

da Docência 

Leitura e análise do texto: Aprendizagem 

da docência: algumas contribuições de 

L.S. Shulman (1ª parte) / Maria da Graça 

Nicoletti Mizukami. 

5º encontro-26 de 

abril 

Temática I - Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional 

da Docência 

Leitura e análise do texto: Aprendizagem 

da docência: algumas contribuições de 

L.S. Shulman- (2ª parte)- O processo de 

raciocínio pedagógico /Maria da Graça 

Nicoletti Mizukami. 

6º encontro- 03 de 

maio 

Temática II – Currículo por 

Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na escola: 

Concepção de Currículo 

Leitura e análise do texto: Currículo, 

Conhecimento e Cultura - Indagações 

sobre Currículo/MEC- Antonio Flavio 

Barbosa Moreira e Vera Maria Candau. 

7º encontro-10 de 

maio 

Temática II – Currículo por 

Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na escola: 

Concepção de Currículo 

Leitura e análise do texto: Currículo, 

Conhecimento e Cultura - Indagações 

sobre Currículo/MEC- Antonio Flavio 

Barbosa Moreira e Vera Maria Candau 

(continuação) e roteiro de questões para 

discussão do conceito de currículo. 

8º encontro- 17 de 

maio 

Temática II- Currículo por 

expectativas de Ensino e 

Aprendizagem escola: 

Concepção de Currículo 

Vídeo: Currículo escolar/ Projeto: Salto 

para o Futuro /MEC - Análise, discussão e 

registro escrito. Plano de Trabalho 

Docente 
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9º encontro-23 de 

maio 

Temática III- Currículo por 

expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na sala de aula 

Texto SESI/SP – Conceitos e 

procedimentos metodológicos sobre 

currículo organizado por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem.  

10º encontro -30 de 

maio 

Temática III- Currículo por 

expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na sala de aula 

Currículo organizado por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem. Planejamento/ 

Plano de Trabalho Docente e  

Interdisciplinaridade  

11º encontro- 07 de 

junho 

Temática III- Currículo por 

expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na sala de aula 

Proposta de elaboração do Plano 

Interdisciplinar de Trabalho Docente pelas 

professoras. 

12º encontro-14 de 

junho 

Não teve encontro (cancelado) Formação com os coordenadores técnicos 

na Secretaria Municipal da Educação de 

Araraquara 

13º encontro- 21 de 

junho 

Temática III- Currículo por 

expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na sala de aula 

Proposta de elaboração do Plano 

Interdisciplinar de Trabalho Docente pelas 

professoras. ( continuação) 

14º encontro- 28 de 

junho 

Temática IV- Contribuição do 

Currículo por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem no 

processo de aprendizagem do 

professor(desenvolvimento 

profissional) 

Roteiro de questões sobre a temática 

proposta para análise e discussão. 

15º encontro- 06 de 

julho 

_____________________ Finalização e agradecimentos ao Grupo 

Colaborativo. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Durante a realização das atividades, referentes ao trabalho desenvolvido, utilizamos 

registros de materiais escritos pelas professoras, fotos e vídeos (filmagens). Os encontros foram 

gravados e transcritos e após leitura cuidadosa, foi realizado o levantamento dos dados, a partir de 

cada foco de análise, considerando cada encontro e cada professora separadamente e em 

subgrupos. Vale destacar que os textos, atividades, listas de presença dos encontros do grupo 

colaborativo foram arquivadas no portfólio, documentando fisicamente toda a trajetória da 

pesquisa. 

No próximo capítulo serão abordadas as temáticas com o grupo colaborativo. 
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4 AS TEMÁTICAS E O GRUPO COLABORATIVO DE TRABALHO  

 

 

Neste capítulo são apresentados referenciais que subsidiam a pesquisa, cujos dados 

coletados serão analisados e discutidos com ênfase na reflexão sobre a intervenção com o 

Grupo Colaborativo de professores. Os trechos dos depoimentos apresentados pelo grupo de 

professoras serão reproduzidos na íntegra.  

Os referenciais são apresentados em quatro temáticas distintas que dialogam entre si 

à medida que discutem o currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem. 

A Temática I aponta para contribuições significativas sobre a aprendizagem da docência ao 

considerar a importância da reflexão sobre a ação pedagógica como ação formativa, que 

conceitua e apresenta modelos e o processo de desenvolvimento profissional da docência. A 

Temática II aborda o Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na escola que 

explora o conceito de currículo e suas relações com cultura e multiculturalismo. A Temática 

III trata sobre o Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na sala de aula 

aborda a constituição e a organização da expectativa (objetivos, conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, habilidades e competências e o trabalho interdisciplinar). E por 

fim, a Temática IV aborda a Contribuição do Currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem no processo de aprendizagem do professor (desenvolvimento profissional). 

Com isso, consideramos o trabalho colaborativo como uma forma de interação entre 

pesquisador e os membros de um grupo em uma proposta coletiva, com objetivos 

determinados param se alcançar melhorias em suas práticas. Assim, o trabalho colaborativo 

é um processo formativo que se constrói ao longo de um tempo indeterminado e com 

respaldo na ação prática.  

No início da pesquisa percebeu-se certa preocupação das professoras pelo real papel 

da supervisora que, naquele contexto atuava como pesquisadora. Mas essa situação foi se 

modificando a cada encontro, em decorrência da compreensão do trabalho a ser 

desenvolvido via Grupo Colaborativo pautado no Currículo por Expectativa de Ensino e 

Aprendizagem. 

O pesquisador é, nesse caso, quem organiza e fundamenta os procedimentos 

metodológicos ao mesmo tempo em que convive com o grupo. A coletividade, o 

compartilhamento, a cumplicidade entre o pesquisador e os outros membros do grupo 

seguem em busca do desenvolvimento cognitivo. Assim, a coletividade cria a possibilidade 

de “cada professor inserir-se em um ambiente/clima de solidariedade, criando-lhe condições 
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de perceber que deficiências, problemas e impasses na sua prática docente não podem ser 

considerados como pessoais”. (SCHNETZLER, 2002, p.17). 

Um trabalho colaborativo enfoca a complexidade e as diversas peculiaridades 

atribuídas a ele. É um trabalho que busca compreender e interpretar a dinâmica da atividade 

educativa de forma a refletir coletivamente sobre a prática e sua transformação com objetivo 

de autoformar-se. Dentro dessa dinâmica há a necessidade de desenvolver atividades que 

produzam efeitos de aprimoramento intelectual, o que acarretará em uma qualidade 

profissional.  

Para que possamos conseguir bons resultados em um Grupo Colaborativo, faz-se 

necessário pesquisar, ler, refletir, discutir, saber ouvir, comparar e diagnosticar de tal forma 

que sejam criadas condições para o desenvolvimento dos participantes. Compactuamos com 

Schnetzler (2002, p.16) que a formação continuada “é um processo de aprendizagem e de 

socialização, de natureza voluntária, informal e pouco previsível, que está centrado na 

interação entre colegas e nos problemas que trazem de suas práticas docentes”.  

Dessa forma, o grupo deve estabelecer uma relação dinâmica entre todos os 

participantes, que devem ser facilitadas pela afetividade e pelo respeito mútuo, pela clareza 

de objetivos, pela busca e estudos contínuos. Acompanhando as reflexões de Schnetzler 

(2002, p. 19) entendemos que “para aprender, a gente precisa de um pouco de confusão, de 

desafio, de problematizações, de suporte teórico e prático, mas também, de apoio, de 

colaboração, de amizade e, portanto, de respeito humano”. 

O trabalho colaborativo constitui um processo cumulativo, dinâmico e reflexivo, 

instituindo-se das inúmeras conexões e imprevisibilidades que um trabalho coletivo pode ser 

capaz de fazer. Estabelece vínculos de co-responsabilidade pelas questões alheias e conduz à 

construção e reconstrução dos saberes que estão deficitários em nossa formação.  

Mas, para que tudo isso não seja apenas um discurso ideal e possa de fato 

redimensionar a formação docente, é preciso que os próprios professores sejam também 

gestores de suas próprias formações e que prescrevam os caminhos que deverão seguir para 

ampliar seus conhecimentos profissionais, assim como de seus colegas.  

No caso do grupo desta pesquisa, com base em suas necessidades, os encontros 

sucederam-se como relatado nos itens seguintes: 
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4.1 - TEMÁTICA I - Aprendizagem e Desenvolvimento Profissional da Docência  

 

 
Nós não aprendemos a partir da experiência; nós aprendemos pensando 

sobre nossa experiência... Um caso toma material bruto de experiência de 

primeira ordem e coloca-a narrativamente em experiência de segunda 

ordem. Um caso é uma versão relembrada, recontada, reexperenciada e 

refletida de uma experiência direta. O processo de relembrar, recontar, 

reviver e refletir é o processo de aprender pela experiência. (SHULMAN, 

1996, p. 208). 

 

Para a introdução das discussões relacionadas à temática Aprendizagem e 

Desenvolvimento Profissional da Docência foi desenvolvida uma primeira atividade que, 

posteriormente, funcionou como disparadora para discussões do grupo colaborativo.  

  

3º ENCONTRO: 12 de abril de 2016  

 

O trabalho com as temáticas iniciaram-se no terceiro encontro do cronograma. Neste 

encontro referente ao desenvolvimento da atividade abaixo descrita, as professoras P1A e 

P5A estavam ausentes. Decorre que a P5A, apesar de sua ausência realizou a atividade 

posteriormente, ou seja, no próximo encontro. As demais participantes compareceram ao 

encontro e realizaram a atividade neste momento. 

Iniciamos nosso trabalho com a apresentação do filme “Escritores da Liberdade”
5
 

de Richard La Gravenese (Freedom Writers, EUA, 2007). O filme foi tão motivador para o 

                                                           
5
 Baseado em uma história real, aborda de maneira comovente os desafios da educação, em especial num 

contexto socioeconômico problemático. A trama inicia-se com a jovem e entusiasta professora Erin Gruwell 

(Hilary Swank) ingressando, em 1994, na escola Woodrow Wilson (em Long Beach, California), com a 

incumbência de lecionar literatura e língua inglesa, para a turma da sala 203, formada por alunos de um 

programa de integração voluntária. Os alunos da sala 203 eram de diferentes nacionalidades, muitos faziam 

parte de gangues, todos viviam em uma situação socioeconômica muito precária, não se respeitavam entre si 

ou se interessavam pelos estudos, além de serem alvos de descrédito por parte do corpo docente e da direção da 

escola, que os acusavam de afastar boa parte dos bons alunos que antes ali estudavam. A maioria dos alunos de 

tal sala vivia em situação de risco social, sendo que alguns estavam lá apenas como alternativa ao reformatório. 

Apesar de enfrentar grandes desafios no início de seu trabalho, em relação à coordenação, aos outros 

professores e aos próprios alunos, aos poucos Erin ou a Sra. G (como era chamada pela turma) começou a 

ganhar a confiança dos alunos, e principalmente do Secretário de Educação responsável pela escola. Entre 

tentativas frustradas e de sucesso, Erin descobre um meio de comunicação muito interessante, que quebra as 

barreiras raciais, éticas e sociais entre ela e os alunos, sendo possível assim que os alunos da sala 203, tidos 

como incapazes, começassem a descobrir o mundo da aprendizagem. 

O trabalho desta professora foi muito além da sala de aula. Ela possibilitou que seus alunos tivessem outras 

perspectivas de mundo, por exemplo, visitando o museu do Holocausto, possibilitando aos jovens conhecer os 

efeitos traumáticos da ideologia da “grande gangue” nazista, que provocou a 2ª. Guerra Mundial, e também 

reconhecer as semelhanças entre esse acontecimento e suas “pequenas gangues” da escola, ou levando-os para 

jantar em restaurantes finos. 
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grupo de professoras que algumas delas o assistiram novamente, em suas residências, para 

melhor analisa-lo e contribuírem para a pesquisa. O filme foi passado em duas partes, nos 

encontros do dia 12 de abril e finalizado no início do encontro do dia 19 de abril, conforme 

gravações realizadas e  atividades realizadas pelas professoras documentados em portfolio. 

Após assistirem ao filme, as professoras discutiram, refletiram e se emocionaram, 

pois muitas se identificaram com a história e a trajetória profissional da professora em 

questão. O depoimento de P5C destaca este momento (transcrito da videogravação realizada 

no encontro temático): 

 

No princípio quando a gente ingressou a ideia era de mudar, de 

melhorar... salvar a turma... O filme acaba voltando você lá atrás... para 

ter fôlego de novo..... processo doloroso... me identifiquei completamente 

com a professora iniciante. 

 

A partir daí, demos sequência à atividade, durante a qual responderam oito questões 

por escrito, propostas no roteiro de análise do filme, as quais socializaremos abaixo, 

mantendo a redação original das professoras. 

  

 QUESTÕES EM RELAÇÃO A PROFESSORA 

 

Na primeira questão: O que a professora aprendeu com os alunos? os relatos se 

caracterizaram da seguinte forma:  

 

A ver outras realidades da vida e decidiu fazer algo para ajudar e 

modificar tal realidade. (P1B). 

 

Que todo e qualquer aluno tem condições de aprender independente 

da vida familiar que tem e da vida social que escolhe ter, só depende 

de escolher a abordagem correta e a metodologia também. (P1C). 

 

Uma realidade muito diferente da dela, onde aprendeu a respeitá-

los e desafios constantes do dia-a-dia, sensibilidade. (P2A). 

 

Uma realidade que ela não conhecia, um mundo com violência, 

                                                                                                                                                                                   
Inspirada no livro “O diário de Anne Frank”, que despertou grande interesse nos alunos, a Srª. G solicitou que 

cada um escrevesse diariamente em um caderno, não como forma de avaliação, mas sim como um modo de 

fazer cada um deles pudesse expressar seus sentimentos, aflições, alegrias e desagrados. 

O método de ensino e a empatia de Erin resultaram, não só no sucesso acadêmico dos alunos, mas também na 

mudança de perspectiva de vida de cada um deles, de tal forma que ela passa a ser um fator de proteção para 

esses adolescentes. A ação pedagógica da Srª. G é inovadora, uma vez que desperta a motivação dos alunos 

para expressar seus sentimentos, ler, pensar, escrever, e mudar a partir do reconhecimento de que sim, eles são 

capazes. 
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traumas e etc. (P2B). 

 

Aprender a desenvolver ações motivadoras e lutar para a educação 

ser um fator de transformação na vida de seus alunos. (P2C). 

 

“Que cada aluno tem uma realidade, que cada um tem uma 

vivência, que ela tem que chegar até eles, se inteirando de outra 

realidade. (P3A). 

 

Olhar os alunos com sensibilidade, como pessoas capazes. (P3B). 

 

A lidar com as realidades dos alunos, respeitando e mostrando 

outras realidades para eles; dar sensibilidade a eles. (P3C). 

 

Falar a língua deles e compreender o sofrimento de cada um, 

fazendo a diferença. Que novas estratégias podem ser pensadas 

para chegar ao objetivo final. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. 

(P4A). 

 

Que os alunos eram vitrines da violência, do racismo, por isso, não 

conseguiam ver na escola uma perspectiva de melhora, de 

crescimento. A professora desenvolveu afetividade, sensibilidade 

para lidar com esses alunos. (P4B). 

 

Lidar com as dificuldades da sala, a realidade do momento. Dar 

aula de outra forma para chamar a atenção do aluno. (P4C). 

 

A ver além do conteúdo, a utilizar a vivência da turma para 

preparar suas aulas. (P5A). 

 

Os alunos tem vida difícil, convivem com a violência, preconceito, 

sem valorização, vivem em guerra social, familiar, sem expectativas 

para o horizonte (o futuro). (P5B). 

 

Uma vivencia de mundo e de realidade diferente. Aprendeu a buscar 

para alcançar seus objetivos. (P5C). 

 

 

Diante do cenário das respostas dadas pelo grupo de professoras, observamos que são 

pautadas nas relações de professores com os alunos e relevam-se complexas, com dilemas 

importantes (vida familiar e perspectiva de futuro), numa relação determinada por fatores 

ambientais (violência, pobreza e origem étnica) e, também, de crenças e valores (afetividade, 

respeito, traumas).  

Percebe-se um dilema central nas respostas do grupo de professoras, as quais devem 

garantir a todos os alunos, apesar de suas diferenças individuais, sociais e culturais o 

respeito à equidade do tratamento. Grillo e Gessinger (2008) apontam que nessa trajetória, o 
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docente vai construindo saberes e constituindo o referencial teórico que fundamenta sua 

prática, do qual fazem parte suas teorias pessoais, seus conhecimentos tácitos e suas crenças 

e valores. Observa-se que ao longo de sua trajetória pessoal, acadêmica e profissional, o 

professor vai construindo conhecimentos que fundamentam a sua prática e constituem sua 

identidade profissional. Esta se constrói por meio da integração das características pessoais e 

profissionais e, a partir das relações sociais que o professor estabelece com os alunos, com a 

comunidade, com a instituição educativa e com as pessoas com as quais convive no 

cotidiano e que influenciam essa construção. 

Costa e Andrade (2016) aborda que uma formação para a docência voltada para a 

investigação ajuda os professores a aprender como olhar para o mundo em diferentes 

perspectivas, incluindo a dos alunos que são dotados de experiências diferentes das dos 

professores, tendo muito que aprender com eles. Aprender a alcançar os alunos, tanto os 

fáceis quanto os difíceis, requer romper barreiras, atravessar fronteiras, desenvolver por 

meio de estudos, reflexão, experiência e investigação, a capacidade de entendê-los, 

compreendê-los. 

 

 Na segunda questão: O que a professora aprendeu com a escola? os relatos se 

caracterizaram da seguinte forma:  

 

Aprendeu a não desistir de tudo que ela queria fazer e realizar 

principalmente em benefício dos alunos. (P1B). 

 

Que a escola rotula certos alunos, culpando-os pelo seu próprio 

fracasso escolar, sem esgotar todo seu conhecimento acadêmico 

para que tal aluno vivencie sucesso. (P1C). 

 

Enfrentou a escola mostrando que podia fazer algo diferente, porque 

a escola não acreditava mais nos alunos. (P2A). 

 

Que não deveria desistir nunca dos seus ideias. (P2B). 

 

Mesmo não contando com o apoio da direção da escola e dos 

demais professores, ela acreditou que há possibilidades reais de 

superar os problemas ali existentes. (P2C). 

 

Que ela estava praticamente sozinha, pois a escola já não 

acreditava nos índices e que os alunos representavam números. 

(P3A). 

 

Aprendeu a não desistir do potencial de seus alunos e em seu 

próprio potencial. (P3B). 
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Aprendeu a enfrenar e não desistir do que ela tinha em mente. 

(P3C). 

 

Que não se pode passar por cima da autoridade. Não existe 

integridade. Que o sistema é mais forte que a vontade de agir. 

(P4A). 

 

A professora não recebeu da escola, da direção um apoio para seu 

crescimento como professora, porque a escola não enxergava que os 

alunos poderiam aprender. (P4B). 

 

Que ela é capaz de mudar até a realidade da escola. Professoras e 

Diretora (já tinham criado um estigma). (P4C). 

 

Que ela pode ir contra sua hierarquia. (P5A). 

 

Ela aprendeu que a escola não valoriza o potencial e a realidade de 

cada aluno. A turma é apenas um número, sem qualidade, sem 

perspectiva para a administração escolar. (P5B). 

 

Que mesmo com uma instituição desmotivante e fracassada é 

necessário manter seus objetivos, desafiar para se alcançar. (P5C). 

 

Esta segunda questão se refere ao que a professora aprendeu com a escola. O grupo 

de professoras relatou que a escola não apoia os professores, não valoriza o potencial dos 

alunos, ou seja, a escola é uma instituição desmotivadora e fracassada.  

As situações de desvalorização, de falta de condições objetivas de trabalho na escola 

e de sensação de incapacidade diante dos problemas que, constantemente, ocorrem na 

escola, acabam gerando, nos professores, sentimentos negativos em relação à profissão. 

Estes, por sua vez, se manifestam na sua relação com os alunos. Além disso, seria um 

equívoco pensar que processos tão complexos como o pensamento, a aprendizagem, o 

ensino ou as relações interpessoais possam ser totalmente dominados, sem que haja uma 

emissão de valores, da afetividade ou mesmo a influência de preconceitos e interesses 

próprios de cada professor. A escola é um lugar de representações sociais, ou seja, um 

espaço de relações, que como instituição contribui e promove a transformação social e 

define-se assim pelo trabalho que desenvolve, afirma GADOTTI (2007). 

 

Na terceira questão: O que a professora aprendeu sobre políticas públicas e 

institucionais? os relatos se caracterizaram da seguinte forma:   
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Aprendeu que é necessário incomodá-las, questioná-las, sensibilizá-

las e não abrir mão do que é preciso. (P1B). 

 

Que as políticas públicas educacionais estão carregadas de 

intencionalidade política e é feita para poucos. (P1C). 

 

Que a escola estava cumprindo as leis apenas e ela (a professora) 

chegou para mudar. (P2A). 

 

Aprendeu que o que não está bom pode ser modificado. (P2B). 

 

Ela aprendeu que o currículo não pode ser um planejamento não 

flexível. (P2C). 

 

Que temos regras a seguir. (P3A). 

 

Enfrentar as dificuldades acreditando e buscando maneiras. (P3B). 

 

Que ela vencendo não há méritos; é obrigação. Mas se um alunos 

reprovar, aí ela falhou. A política pública é engessada. (P3C). 

 

Que temos regras a seguir e que sempre foi assim e assim será. 

Ninguém pode mudar. Que há uma seleção de professores para as 

melhores turmas. (P4A). 

 

A escola não enxergava naqueles alunos nenhuma possibilidade de 

crescimento e aprendizagem, apenas faziam cumprir a lei, de manter 

os alunos na escola. (P4B). 

 

Que ela existe, mas que pode ser mudada. Lutou por isso (a 

professora). (P4C). 

 

Que regras são regras e que não pode mudar o sistema. (P5A). 

 

Elas estão presentes constantemente, que não podem ser mudadas. 

Mas ela muda, mediante a realidade em que ela está. (P5B). 

 

Que ela entrava e não facilitava a condução dos trabalhos, não 

apoiam, não subsidiam; limitam se o professor não se mantiver 

determinado. (P5C). 

 

Sobre as respostas do grupo de professoras à terceira questão fica evidente a 

imposição e o sentimento de não pertencimento e “obediência” em relação às politicas 

públicas e institucionais. A crítica está justamente pelo fato de que as professoras não 

participarem da formulação de tais políticas, sendo vista como autoritária, burocrática e que 

desprezam a aprendizagem.  
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Nessa direção, Torres (1999, p. 106) propõe que os docentes sejam sujeitos e não 

beneficiários de políticas públicas e institucionais. O desenho de políticas públicas, planos e 

programas de formação docente requer a participação ativa dos docentes e de suas 

organizações, não só como destinatários, mas como sujeitos que detêm um saber e uma 

experiência que são essenciais para o diagnóstico, a proposta e como os sujeitos que têm a 

oportunidade de aprenderem avançam por si próprios nesse processo. 

 

 

 QUESTÕES EM RELAÇÃO AOS ALUNOS 

 

Na quarta questão: O que os alunos aprenderam com a professora? os relatos se 

caracterizaram da seguinte forma:  

 

Aprenderam que as dificuldades e problemas também existiam em 

outras situações da vida, que era possível ter outra vida, que era 

possível encontrar novas saídas, lutar e mudar a história e a 

realidade de cada um. (P1B). 

 

Que independente da vida que escolheram ou possuem, são capazes 

de aprender, basta acreditar, além disto, mostrou para os alunos 

que existia vida longe da violência e o resultado disto é morte, 

desprezo e sofrimento. (P1C). 

 

Que eles tinham uma amiga, uma pessoa para contar seus 

problemas. (P2A). 

 

Aprenderam que são seres importantes e que podem aprender, 

crescer, melhorar. (P2B). 

 

Que tinham  potencial, ou seja, que foram valorizados. (P2C). 

 

Que o respeito existe, aprenderam a olhar para eles como capazes, 

valorizar, liberdade de expressão. (P3A). 

 

Aprenderam a entender a própria vida, aprenderam a se respeitar e 

ao próximo. (P3B). 

 

A serem ouvidos, respeitados pela sua condição. Que existem outras 

realidades parecidas ou piores. A falar sobre eles para serem 

conhecidos ou respeitados. (P4A). 

 

Os alunos aprenderam que a violência não estava resolvendo, a 

descriminação a que eles eram expostos, que eles estavam morrendo 

e perdendo os seus amigos, valorização, respeito e autoestima. 

(P4B). 
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Que eles são capazes de aprender, de fazer, de mudar a sua 

realidade, valorizar, confiar. (P4C). 

 

Que podem confiar em alguém que não sejam eles mesmos, dividir. 

(P5 A). 

 

Aprenderam a tornar seres humanos, a ser família, ser valorizados, 

que ela é o porto seguro, a confiança que nunca tiveram. 

Valorização, segurança. (P5B). 

 

Que é necessário romper barreiras. Que mudar, embora seja difícil 

é possível. Aprendendo que há um mundo além do deles, com 

sofrimentos maiores ou iguais. Que através do conhecimento 

adquirido na escola essa mudança se faz mais eficaz. (P5C). 

 

Nesta quarta questão, o grupo de professoras, em sua maioria respondeu, que a 

relação de confiança com a professora é extremamente importante. Que a professora, 

conseguiu administrar os conflitos (respeito, autoestima, valorização pessoal, liberdade de 

expressão) a fim de estabelecer, da melhor forma possível, um equilíbrio entre todas essas 

personalidades. No caso, repreender atitudes desrespeitosas, garantir voz aos alunos mais 

tímidos e também estimular o convívio saudável entre eles, fez com que os alunos se 

sentissem valorizados e dispostos para aprendizagem.  

A perspectiva do professor fornece informações valiosas que enriquecem a 

compreensão da relação que mantém com a criança na escola. Observa-se na rotina escolar, 

que a qualidade da relação professor-aluno estão associadas ao desempenho das atividades 

em sala de aula, ao seu comportamento, à evasão escolar e aos relatos acerca da adaptação 

escolar. 

É o modo de agir do professor que atua como elemento estruturante do processo 

educativo desta relação. De acordo com esta perspectiva, diversas são  as possibilidades de 

atuação do professor, sustentadas pela concepção político-filosófico do papel do docente. 

(AQUINO, 1996) 

 

           Na quinta questão: O que os alunos aprenderam com os colegas? os relatos se 

caracterizaram da seguinte forma: 

 

Aprenderam que as dificuldades, as dores, os traumas eram comuns 

na vida de todos e ao final se descobriram e se tronaram solidários. 

(P1B). 
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Que todos faziam parte de um mesmo grupo de alunos e que cada 

um sofria a sua maneira a mesma violência familiar e social, 

independente da gangue a que pertencia. Isso gerou um sentimento 

de pertencer “a”, “de ser capaz de”. (P1C). 

 

Que tinham problemas também, respeito às diferenças. (P2A). 

 

Respeito e tolerância uns com os outros e partilha nas dificuldades 

que enfrentam. (P2B). 

 

Aprenderam a respeitar as diferenças, ser tolerantes, conhecer os 

problemas dos outros. (P2C). 

 

A ter respeito, aceitar o outro, pois cada um tem seus problemas. 

(P3A).  

 

A respeitar, aceitar o outro (P3B). 

 

Aprenderam a ter respeito, olhar e querer entender as dores dos 

amigos.  (P3C). 

 

Que o desrespeito era origem dos problemas, que todos tem 

problemas como eles. (P4A). 

 

Através do ensinamento e das trocas entre professor e aluno, os 

alunos aprenderam a tolerância, compreensão, a amizade, conviver 

com a diferença, respeitar o outro. (P4B). 

 

Que todos são iguais, que todos tem problemas e que juntos podem 

enfrentar a sua realidade. (P4C). 

 

A dividir problemas. (P5A). 

 

Aprenderam a gostar uns dos outros, a valorizar-se em grupo e 

individual, por pequenas atitudes simples da professora valorizar os 

alunos. (P5B). 

 

Respeito mútuo, reconhecimento das individualidades. (P5C). 

 

Nesta quinta questão sobre o que os alunos aprenderam com os colegas, o grupo de 

professoras respondeu que conseguiram perceber que aspectos como: a relação de igualdade 

entre eles, respeito ao próximo e suas diferenças, a tolerância são aspectos fundamentais 

para um bom convívio no contexto escolar.  

Para Maturana (1998), aponta que o educar se constitui num processo em que a 

criança ou um adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma 

espontaneamente, de maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais 
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congruente com o do outro no espaço de convivência. “É transformar o ato educativo em 

oportunidade de vivência do aceitar-se e respeitar-se, como condição para que se aceite e 

respeite os outros, reconhecendo que o aceitar-se e respeitar-se, aceitar e respeitar os outros 

não são constitutivos biológicos. Isso fundamenta o vir-a-ser, a educabilidade humana e sua 

melhorabilidade” (MATURANA,1998,p.29).  

 

 Na sexta questão: O que os alunos aprenderam com a escola? os relatos se 

caracterizaram da seguinte forma: 

 

Aprendem que embora com as dificuldades enfrentadas a escola se 

tornou um refúgio onde eles poderiam falar, escrever, eram ouvidos 

e compreendidos e isso, proporcionou a cada um uma mudança na 

vida. (P1B). 

 

Aprenderam que não podiam se colocar  no papel de vítimas, pois 

não eram os únicos que sofriam algo e que quando se tem 

conhecimento de causa pode-se lutar pelo que necessita (Conseguir 

ter aulas com a Srª G. no 3º e 4º anos). (P1C). 

 

Que a escola fosse um espaço de mudança e querer ficar na escola. 

(P2A). 

 

Aprenderam que a escola pode ser um espaço de aprendizado, 

socialização e inclusão social. (P2B). 

 

Aprenderam que são capazes de aprender de lutar pelos seus ideais, 

enfrentar obstáculos. (P2C). 

 

Que a escola foi um ambiente que proporcionou para eles, uma 

mudança de vida e teve um papel muito importante para o futuro de 

cada um. (P3A). 

 

Que a escola era o local para a mudança e melhoria em suas vidas. 

(P3B). 

 

Aprenderam que os outros povos passaram o que eles passaram e 

que cada um tem seu lugar, aprenderam o apreço pela sala de aula. 

(P3C). 

 

Que no início a escola era lugar para bandidos/excluídos da 

sociedade, ficarem para ser domados. Mas, que pode ser um lugar 

de conhecimento e troca de experiências. (P4A). 
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Que todos tem capacidade de aprender e se desenvolver; de se 

formar; tem que acreditar na sua capacidade, aprenderam a 

solidariedade, respeitar o próximo e trabalho em equipe. (P4B). 

 

Que a escola é um espaço de mudanças. (P4C). 

 

Apesar de ser um lugar onde a violência impera, também é um lugar 

de aprendizagem. (P5A). 

 

Tem um sistema a seguir, as regras, porém a professora vai “a 

fundo” e modifica suas atitudes, que é o “seu mundo”, “sua vida”. 

(P5B). 

 

Ela pode ser a ponte, o elo para sair de uma condição pré- 

determinada. (P5C). 

 

 

De forma expressiva, o grupo de professoras respondeu, nesta sexta questão, que a 

escola tem um papel fundamental na mudança de comportamento e de vida dos alunos, um 

espaço de aprendizado, socialização e inclusão social. A escola tem buscado 

incessantemente esse equilíbrio e procurado ver a sua comunidade não apenas como 

consumidora de seus serviços, mas como sujeitos que podem ser parceiros e que têm muito a 

contribuir para a formação de um sujeito crítico, na proporção dessas mudanças que se 

fazem necessárias para o desenvolvimento humano e para a melhoria da qualidade de vida 

dos cidadãos. Mais do que formar cidadãos adaptados ao novo mundo que se avizinha, é 

preciso propor alternativas de desenvolvimento para esse mundo, afirma Pires (2007). 

 

 

   QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS 

PELA PROFESSORA 

 

Na sétima questão: Quais são os tipos de conhecimentos que a professora 

precisou ter (ou adquirir) para ensinar aquela turma de alunos naquela escola? os 

relatos se caracterizaram da seguinte forma: 

 

Teve que aprender as linguagens e as expressões dos alunos, 

pesquisar sobre as indicações literárias e bibliográficas para 

atender as necessidades e interesses dos alunos, usar de criatividade 

e buscar recursos materiais para preparar surpresas e mimos aos 

alunos. (P1B). 
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A professora precisou aceitar a condição familiar e social que 

aqueles alunos possuíam, buscando conhecer como aquela realidade 

moldava as ações e maneiras de viver e ver o mundo e as relações 

sociais presentes nele. (P1C). 

 

Conhecer a realidade deles, a música, o diário, outras literaturas, 

dinâmicas diferentes. (P2A). 

 

Conhecer a linguagem e o mundo dos alunos. Um livro que condiz 

com as situações que os alunos passam. (P2B). 

 

Precisou inovar o ato de ensinar à realidade cultural dos alunos, 

adotando uma atitude de pesquisa com os grupos que se formam em 

sala de aula. (P2C). 

 

Ela precisou pesquisar muito, o cotidiano dos alunos. (P3A). 

 

Conhecer a realidade dos alunos, dando início através do diário. 

(P3B). 

 

Ela foi procurar estratégias e metodologias, livros, músicas que 

condizem com a realidade daquela comunidade,  para se aproximar 

deles e conseguir lecionar. (P3C). 

 

Observar mais a rotina dos alunos no contexto escolar. 

Conhecimento de arte (grafite), música (RAP), poesia e história 

(diários). (P4A). 

 

A professora precisou buscar e conhecer a realidade dos alunos, 

para perceber como eles aprendem. Utilizou-se por meio do RAP e 

da sua poesia e buscou conhece-los através dos diários. (P4B). 

 

Precisou falar a língua deles. A realidade daquela comunidade. O 

interesse dos alunos na leitura. (P4C). 

 

Música, Arte, História, Geografia, Psicologia, etc. (P5A). 

 

Ouvir, sentir, valorizar, estimular e conquista-los. (P5B). 

 

Entender o contexto social no qual os alunos pertenciam e as 

necessidades trazidas por eles. Domínio de um vocabulário 

diferenciado. Conhecimento da realidade. Literatura diversificada e 

contextos históricos. (P5C). 

 

Para o grupo de professoras, as respostas à questão sete, diz respeito aos tipos de 

conhecimentos que a professora precisou ter (ou adquirir) para ensinar aquela turma de 

alunos, na escola referenciada no filme, são conhecimentos relacionados à aquisição de 

conhecimento de conteúdo específico (linguagens e expressões, música, arte, história 
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geografia, psicologia, leitura, poesia). Somente duas professoras relatam que a professora 

precisou conhecer as condições familiares, as relações sociais e o cotidiano dos alunos.  

Shulman (1986, 1987) refere-se aos diferentes tipos de conhecimento que apoiam a 

tomada de decisões dos professores: um deles é o conhecimento de conteúdo específico 

(conceitos básicos de uma área de conhecimento, que implica a compreensão de formas de 

pensar e entender a construção do conhecimento de uma disciplina específica, assim como 

sua estrutura). Enfatiza o autor que o conhecimento pedagógico do conteúdo é de especial 

interesse, porque identifica os distintos corpos de conhecimento necessários para ensinar. 

Ele representa a combinação de conteúdo e prática pedagógica no entendimento de como 

tópicos específicos, problemas ou questões são organizados, representados e adaptados para 

os diversos interesses e desempenhos dos alunos, apresentados no processo educacional em 

sala de aula. 

 

 QUESTÃO EM RELAÇÃO ÀS ESTRATÉGIAS DESENVOLVIDAS 

PELA PROFESSORA 

 

Na oitava questão: Que estratégias a professora vai desenvolvendo ao longo do 

tempo? os relatos se caracterizaram da seguinte forma: 

 

Ela desenvolve as estratégias do debate, dos jogos e brincadeira, da 

música, do canto, da dança, da escrita em diários, da entrevista, da 

visitação em museu, do diálogo. (P1B). 

 

Primeiro ao perceber que cada aluno tinha “sua panelinha” ela foi 

realocando cada aluno dentro da sua sala de aula, misturando-os, 

em seguida fez uma dinâmica, mostrando para os alunos que apesar 

de pertencerem a grupos distintos, gostavam das mesmas coisas e 

sofriam com os mesmos problemas. Depois trabalhou o holocausto, 

mostrando que pessoas sofrem por intolerância de outros, ensinou-

os através da literatura que tinha tudo a haver com a vida que 

tinham. E por fim ao exigirem através de reinvindicações que a 

professora continuasse com eles no 3º e 4º anos, mostrou através de 

ações como podemos mudar a sociedade em que vivemos. Acredito 

que ambos neste relacionamento aprenderam muito e pudemos 

vislumbrar neste filme como a educação pode abrir caminhos e 

mudar histórias.  

 

OBS: Embora não concorde com a opção que a professora realizou 

na sua vida profissional, pois o relacionamento com os alunos não a 
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estimulou a fazer isso por outros, mas sim a continuar subsidiando a 

vida de “seus escolhidos”. (P1C). 

 

Observação, mudança de estratégias- falando a língua dos alunos, 

uso do diário e relato de experiências. (P2A). 

 

Observação, Música, proximidade à realidade dos alunos, uso e 

escrita do diário. (P2B). 

 

A professora conheceu a realidade dos alunos, conquistou a 

simpatia e a confiança dos alunos e desenvolveu uma proposta de 

trabalho voltada a realidade deles. (P2C). 

 

Observação e persistência e ter estratégias (falar a língua deles) ela 

aprende outras realidades. (P3A). 

 

Observação, persistência, convicção, mudança de estratégia. Levar 

os conteúdos relacionando com a realidade dos alunos, levando 

significados, resgatando os alunos. (P3B). 

 

Ela desenvolve estratégias para ganhar o aluno e aprofundar, 

ganhar confiança e ampliar. Traz da fonte relatos fidedignos para os 

alunos. (P3C). 

 

Observação, persistência e convicção. Mudança de estratégia (falar 

a língua dos alunos) e mudança de lugares na sala. Fazer os colegas 

ficarem frente a frente com o mesmo problema e verem que o outro 

também sofre. Usar um diário para desabafar sobre os problemas, 

pedindo permissão se quiser que seja lido. Ler suas histórias para 

entender o comportamento. O relato de experiências vividas por 

outras pessoas fez com que os alunos vissem outras realidades. 

(P4A). 

 

Buscou trabalhar com os alunos através da realidade de cada um, 

trabalhou como o holocausto, para eles perceberem que a cultura da 

violência não constrói. E através do diário para que eles pudessem 

expor os seus sentimentos, aflições e angústias. Valorizou a história 

de cada aluno. (P4B). 

 

Mudou eles de lugares. Misturou os grupos. Fez eles se 

confrontarem para saber que tinham os mesmos problemas. O 

relatório ou diário fez om que os alunos vissem outras realidades. 

(P4C). 

 

Colocar os colegas a par dos problemas. Mudar os alunos e 

condutas em sala de aula, tirando os alunos da zona de conforto. 

Introduziu o diário pessoal para que os alunos aprendam a dividir 

emoções, primeiro com eles e depois com os outros. (P5A). 
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Vai pesquisar, procurar novos métodos para conseguir caminhos 

para levar aos alunos a colocar suas angustias para fora. Muda a 

maneira de dar aula, se compromete a comprar materiais 

necessários para “elevar” a conquistar seu espaço. (P5B). 

 

Desafiou os alunos partindo dos interesses deles. Igualou-os (jogo 

fita). Deu voz e vez (criação do diário). Proporcionou a 

significância do aprendizado (passeio). Aprofundou e enriqueceu 

conhecimentos (visita da escritora) desenvolveu autoestima (brinde). 

Desejo de não parecer inexperiente e disposição sem se contaminar 

pelos professores “veteranos”. (P5C). 

 

Ao longo do tempo a professora desenvolveu estratégias de ensino que acabaram por 

motivar seus alunos, como citado pelo grupo de professoras. O debate, os jogos e 

brincadeira, a música, o canto, a dança, a escrita em diários, a entrevista, a visitação em 

museu, o diálogo, a pesquisa, aliterações nas estratégias e metodologias de ensino ilustram 

tais estratégias adotadas.  

Portanto, segundo Shulman (1986, 1987) esta seria outra contribuição que se refere à 

aprendizagem do conhecimento pedagógico do conteúdo, caminhos que possibilitam a 

professora entrar em contato com estratégias de ensino que efetivamente motivam os alunos 

e são interessantes para eles. 

 

As práticas profissionais- manifestas em comportamentos – contêm, pois, 

pensamentos, interpretações, escolhas, valores e comprometimentos. As 

teorias práticas, frequentemente, são implícitas e, às vezes, há conflitos 

entre elas e as práticas profissionais manifestas. Os professores, muitas 

vezes operam na base de várias teorias da prática e, quer estejam ou 

não conscientes de tais teorias, aprendem a tomar decisões instrucionais, a 

conduzir aulas, a escolher, usar e avaliar estratégias de ensino, a impor 

ritmo de aprendizagem, a manter disciplina etc., por meio de suas 

experiências diretas em situações escolares, mesmo antes de sua 

preparação forma. Portanto, o comportamento do professor é pessoal 

e particular para determinadas situações. Sob essa perspectiva, pode-se 

dizer que as teorias prática de ensino constituem o conhecimento 

profissional. (MIZUKAMI et al., 2002, p. 50). 

 

  

A obra “Escritores da liberdade” evidencia os problemas enfrentados atualmente 

pelos professores dentro da sala de aula, pois é notável a falta de motivação dos alunos pelas 

disciplinas, o que dificulta o trabalho do professor em sala de aula. Outra questão é a relação 

afetiva que deve ocorrer entre professor-aluno no processo de ensino e aprendizagem.  

Com isso, o conteúdo do filme reflete os fatores que contribuem para a falta de 

motivação no âmbito escolar e as atitudes que os professores precisam ter para melhorar a 
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relação entre professor e aluno. Assim, é necessário refletir sobre qual o papel que a escola 

deve ter diante dos problemas que os alunos apresentam. Também é preciso destacar o papel 

do educador como agente de transformação no ambiente em que atua.  É necessário refletir 

que a escola deve ser um ambiente acolhedor, que deve estar comprometida com a 

superação do fracasso escolar. Os professores devem promover ações que possibilitem ao 

aluno ser sujeito ativo no processo ensino-aprendizagem. 

 Nesse contexto, observa-se que, nos dias atuais, convive-se com muitas situações 

dessa natureza no âmbito escolar, onde vários professores se deparam com turmas 

desmotivadas, que trazem consigo uma diversidade de problemas, sejam de origem familiar, 

social, psicológica, entre outras. Neste sentido, é possível perceber que, mesmo diante das 

situações que são impostas pela educação, não podemos desistir do papel de educar esses 

sujeitos. É preciso refletir sobre a nossa prática pedagógica, buscando criar mecanismos que 

possam ajudar a mudar o cenário que aquela realidade apresenta. Pozo (2002) afirma que a 

possibilidade que um professor tem de mover seus alunos para a aprendizagem depende em 

grande parte de como ele mesmo enfrenta sua tarefa de ensinar.  

 

4º e 5º ENCONTROS: 19 e 26 de abril de 2016 

 

No quarto e no quinto encontro, dando continuidade a Temática I - Aprendizagem 

e Desenvolvimento Profissional da Docência, as atividades pautaram-se no texto de 

Mizukami (2004), intitulado Aprendizagem da docência: algumas contribuições de L.S. 

Shulman,1986. No encontro do dia 19 de abril esteve ausente P4B e no dia 26 de abril 

ausentou-se P1A, quando tratamos sobre o Processo de Raciocínio Pedagógico. 

No quarto encontro, bastante produtivo, as professoras do Grupo Colaborativo 

sugeriram como estratégia de trabalho a leitura em voz alta, com análise e discussão,  

simultânea e conjunta, dos conceitos abordados no texto. Os relatos foram gravados em 

vídeos. 

Muitos pesquisadores vêm estudando a base de conhecimento profissional para o 

ensino a partir de uma variedade de perspectivas  teórico-metodológicas e no texto lido e 

analisado são apresentadas algumas contribuições de L.S. Shulman referentes à 

compreensão de processos de aprendizagem profissional da docência. 

O que os professores precisam saber para poder ensinar e para que seu ensino possa 

conduzir às aprendizagens dos alunos? Como os professores aprendem a ensinar? Como 
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professores constroem conhecimentos sobre o ensino? Estas são reflexões que permeiam 

esses encontros. 

Logo após o início da leitura em voz alta por P5C, no momento do texto em que 

retratava sobre o tema: A pesquisa sobre professores e o “paradigma perdido” (Mizukami, 

p.34), o qual se refere aos programas de investigação que dirigem, modelam ou indicam os 

caminhos para pesquisa na área de ensino, Schulman (1986a) destaca o programa do 

processo-produto como sendo um dos mais vigorosos e produtivos programas de 

investigação sobre o ensino durante a década de 1970. A pergunta central da referida 

pesquisa consistia em: Como os comportamentos dos professores se relacionavam com as 

variações nos desempenhos dos alunos? Tal programa enfatizou o estabelecimento de 

relações, as mais claras e inequívocas possíveis, entre variáveis dos alunos, dos professores, 

dos contextos e dos resultados da ação educativa.  

Neste momento a P5C faz um comentário sobre a questão acima, conforme 

transcrição da  vídeogravação que segue (vídeo M203): 

 

[...] É, acho uma constância... quando a gente pega uma classe 

indisciplinada, principalmente uma sala indisciplinada... nossa 

maior preocupação e que ele (se referindo ao aluno) sente e consiga 

ouvir... para depois introduzir todo o resto do trabalho...isto não é 

tão fácil... cada um é cada um, mesmo que todos na sala sejam 

indisciplinados cada um é cada um... esse é o maior desafio e que a 

gente acaba fugindo dele (P5C). 

 

Outro aspecto considerado no texto é sob o rótulo de “pensamento do professor”. 

Embora caracterizados por diversidade teórico-metodológica, evidenciaram que os 

pensamentos, as crenças e as teorias pessoais dos professores eram importantes na 

configuração de suas práticas de sala de aula e em suas decisões curriculares. 

Os depoimentos transcritos abaixo mostram essa reflexão: 

 

Eu sou uma professora nova... entre aspas, né?... eu, embora eu 

tenha uma formação há mais de 10 anos, eu comecei a lecionar 

desde o ano passado nesta escola... e aí você vem com uma 

construção teórica, curricular, pedagógica da sua formação 

universitária... do aprendizado que a gente teve... E você faz uma 

construção e você faz aquela pré-concepção que quando você vai 

dar aula, não vai ser assim, o que eu quero mudar, o que eu vou 

mudar de quando eu era aluna, de quando eu tive aula, você 

constrói tudo isso na sua cabeça, você constrói seus modelos e aí 

quando você entra numa sala de aula cadê os modelos que você 

construiu? Onde está tudo aquilo que você aprendeu na teoria, fazer 
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a transposição didática e aí sim eu me vi assim (referindo-se ao 

texto). (P3C - vídeo M204). 

 

Lá atrás... da própria escola que a gente teve, quando a gente era 

alunos... como a gente fala assim para o aluno... lá na minha 

época... (P5C - vídeo M204). 

 

As crenças são fortes mesmo, muito mais naquele tempo, você acaba 

imitando aquele professor que foi mais significativo para você, 

trouxe um maior conhecimento, a gente acaba mesmo se apoiando 

nisto, juntando com o que você aprende, mas acaba se apoiando no 

comportamento deles. (P1C - vídeo M204). 

 

Quanto à próxima questão proposta por Schulman (2004a, p. 375) em sua pesquisa – 

O que os bons professores fazem que os distinguem dos professores comuns? Neste 

momento foi solicitado ao grupo de professoras que retomassem o filme do 3º encontro 

(“Escritores da Liberdade”) para que pudessem responder tal questão, pois seria uma 

referência de análise para tal pergunta. 

As reflexões videogravadas transcritas destacam este debate: 

 

Eu acho que foi a determinação dela... eu acho  que ela não 

acreditou nela e sim no aluno... (P5A - vídeo M205). 

 

Ela tinha um conteúdo para ensinar, que estava muito distante da 

realidade dos alunos, então ela começou trazer literaturas que 

estavam bem perto da realidade dos alunos... que se viam naquela 

literatura e aí eles  começaram a se interessar pelo o que ela estava 

ensinando...e então ela  conseguiu  cativar, modificando... puxar isto 

para a Gramática que tinha que  ensinar... ela foi adaptando... e 

conseguiram aprender assim. (P1C – vídeo M205). 

 

Ela se coloca também na posição de aprender... (P1C - vídeo 

M205). 

 

É importante o conhecimento do conteúdo... (P1C - vídeo M205). 

 

Ela dominava o conteúdo é muito importante... (P5C - vídeo M205). 

 

No momento em que ela começa a fazer uma investigação sobre o 

que eles querem aprender... quando ela procura a literatura sobre o 

que eles querem aprender...ela vai atrás...ela vai aprender...para 

ensinar os alunos. (P3C - vídeo M205). 
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Quando se refere ao conhecimento de conteúdo específico, fala-se ao mesmo tempo 

de dois tipos de conhecimento: o conhecimento substantivo para ensinar e o conhecimento 

sintático para ensinar (SHULMAN, 1987). As estruturas substantivas de uma área de 

conhecimento incluem paradigmas explicativos utilizados pela área. As estruturas sintáticas 

de uma área, por sua vez, refere-se à forma como os novos conhecimentos são introduzidos 

e aceitos pela comunidade. 

No relato da professora 3PC evidencia-se que para explorar os conhecimentos de 

uma forma adequada a realidade dos alunos foi necessário uma atitude docente de 

pesquisadora, de quais estratégias pedagógicas proporcionariam um melhor 

desenvolvimento de  suas aulas. Quando a professora diz “ela vai atrás” revela a consciência 

da necessidade de busca pelo conhecimento substantivo e sintático para ensinar. 

 Quanto ao ensino da matéria, outras duas concepções são importantes: o professor 

deveria possuir uma compreensão mínima e básica da matéria a ser ensinada de forma a 

tornar possível o ensino e a aprendizagem dos alunos. O mesmo vale para um bom 

conhecimento das possibilidades representacionais da matéria, considerando aspectos 

específicos dos contextos em que leciona, da população que frequenta sua escola e suas 

classes.  

Embora o conhecimento do conteúdo específico seja necessário ao ensino, o domínio 

de tal conhecimento, por si só, não garante que o mesmo seja ensinado e aprendido com 

sucesso. É necessário, mas não suficiente. 

Na escola, a equipe pedagógica exerce um papel fundamental ao auxiliar o professor 

neste processo de construção e reflexão, pois ao assistir as aulas dos professores, observando 

sua prática pedagógica, o domínio do conteúdo e a aprendizagem do aluno. De posse dos 

registros, esta análise com os professores dos registros da observação os instiga à reflexão de 

sua própria prática, estabelecendo assim seus próprios princípios pedagógicos. A 

aprendizagem da docência se volta ao caráter prático, portanto, a importância de apoio e 

acompanhamento dos professores em sala de aula. 

Tomando como base os conceitos tratados anteriormente, no capítulo 2, diante das 

ideias de Shulman (2004) e seus colaboradores, Mizukami (2004) enfatiza que a base de 

conhecimento para o ensino pode ser agrupada em: conhecimento do conteúdo específico, 

conhecimento pedagógico geral e conhecimento pedagógico do conteúdo.  

A categoria conhecimento pedagógico geral envolve conhecer os alunos; as teorias 

sobre os processos de ensino e aprendizagem; os contextos e fins educacionais; as políticas 
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públicas e os programas educacionais; os fundamentos históricos e filosóficos da educação; 

o currículo; as diferentes metodologias de ensino; as formas como as matérias podem ser 

abordadas pelo uso de livros didáticos, das propostas curriculares e dos softwares. 

Quanto ao conhecimento do conteúdo específico abrange as compreensões de fatos, 

conceitos, processos e procedimentos de uma área específica.  

De acordo com Shulman (2004), o professor precisa compreender o que e o porquê 

dos conhecimentos, fenômenos e saberes. Ou seja, não é suficiente que o docente saiba 

definir conceitos, mas ele deve conhecer a estrutura de determinada área de conhecimento, 

saber as formas de organização dos conteúdos dentro dessa área, conhecer a importância e as 

relações que eles podem estabelecer entre si e com outras áreas do conhecimento. Tal 

compreensão aparece no relato gravado em vídeo da professora P3C (vídeo M207):  

 

Agora no 1º bimestre eu tive que falar em Ciências  sobre “animais 

em extinção”... aqui já todo mundo tem um conceito sobre os 

animais em extinção, não é tão difícil, mas eu comecei a fazer várias 

questões a mim mesmo... o que eu sei sobre isso tão profundo a 

ponto de ensinar e como ensinar crianças de 9 anos esse conceito, 

porque é um conceito básico, um conceito comum, mas como fazê-

los tomar posse deste conhecimento... porque uns são extintos outros 

não... então eu fui pesquisar realmente porque alguns foram extintos 

outros não... porque uma categoria de macaco quase chegou a 

extinção e outra não... antes de chegar nisto eu  levantei  várias 

questões para eles e fui trazendo muitas fotos que eu imprimia na 

minha casa... deles formularem as hipóteses... será que isso 

mesmo?... vamos pesquisar se é verdade.... eu sei que foi muito 

significativo... me peguei pesquisando muito. (P3C – vídeo M207). 

 

A conexão entre essas duas categorias resulta no conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Para Shulman (2004), é fundamental que o professor, além de conhecer o 

conteúdo específico, saiba utilizar os diferentes modos de representação de um conceito e/ou 

de uma ideia, como analogias, exemplos, explicações, ilustrações. Além disso, ele deve ter 

conhecimentos sobre como os alunos aprendem determinados conteúdos, as dificuldades que 

enfrentam nesse processo e seus conhecimentos prévios acerca dos assuntos e tópicos 

ensinados. Segundo Mizukami (2004), o docente pode estabelecer uma relação de 

protagonismo com o conhecimento pedagógico do conteúdo, pois ele constrói e reconstrói 

esse conhecimento ao ensinar. Segue abaixo os relatos de P1C e P3B. 

 

 [...] mistura a percepção que ele tem da prática (referindo-se a 

construção do conhecimento pedagógico do conteúdo)... ele 
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constrói... não é uma coisa separada de outra... tanto que ele fala 

aqui ( referindo-se ao texto) que isso é realmente da autoria do 

professor e cada professor vai ter os seu (conhecimento pedagógico 

do conteúdo) e vai depender das relações que ele vai tendo, das 

interações que vai construindo ao longo da carreira. (P1C – vídeo 

M209). 

 

[...] pensar em como vou levar isso para o aluno (referindo-se ao 

conhecimento pedagógico do conteúdo), nas dificuldades especificas 

dos alunos, quais inseguranças, pensar nas dificuldades específicas 

de aprendizagem. (P3B – vídeo M 209). 

 

Entre essas categorias, o conhecimento pedagógico do conteúdo é de especial 

interesse, porque identifica os distintos corpos de conhecimento necessários para ensinar. 

Ele representa a combinação de conteúdo e pedagogia no entendimento de como tópicos 

específicos, problemas ou questões são organizados, representados e adaptados para os 

diversos interesses e aptidões dos alunos, apresentados no processo educacional em sala de 

aula.  

Mizukami (2004) salienta a importância de considerar que embora Shulman (2004) 

não coloque em forma destacada o conhecimento da experiência como uma categoria da 

base de conhecimento, a experiência está presente em todo o processo de raciocínio 

pedagógico, a ser considerado a seguir, e é condição necessária (embora não suficiente) para 

a construção do conhecimento pedagógico do conteúdo por parte do professor.  

No 5º encontro, dia 26 de abril, foi abordado o segundo modelo proposto por Wilson,  

Shulman e Richert (1987) e Shulman (1987), que é o raciocínio pedagógico. Neste encontro 

foi entregue a todas as professoras do Grupo Colaborativo os gráficos referentes ao processo 

da base do conhecimento para o ensino (contemplado no capítulo 2 deste trabalho) e 

retomados conceitos inerentes ao encontro passado. A estratégia de leitura foi em voz alta 

pelo grupo de professoras para realização da atividade.  

 É um modelo que está intimamente relacionado com o da base de conhecimento 

para o ensino e envolve processos inerentes às ações educativas. Retrata como os 

conhecimentos são acionados, relacionados e construídos durante o processo de ensinar e 

aprender. É concebido sob a perspectiva do professor e é constituído por seis processos 

comuns ao ato de ensinar: compreensão, transformação, instrução, avaliação, reflexão e 

nova compreensão. A compreensão está presente tanto no início quanto no final do processo 

de raciocínio pedagógico, sob a forma de nova compreensão do que foi ensinado.  
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Compreensão. Todo ensino parte inicialmente de uma compreensão: de propósitos, 

de estruturas da área de conhecimento, de ideias relacionadas a essa área. Os professores 

precisam mais do que uma compreensão pessoal da matéria que ensinam. Eles necessitam 

possuir uma compreensão especializada da matéria/área de conhecimento que lhes permita 

criar condições para que a maioria de seus alunos aprenda, conforme ilustram as transcrições 

das videogravações (vídeos M220) que seguem: 

 

Mesmo quando a gente faz o planejamento a gente já tenta colocar 

alguns itens destes que já foram citados, para a gente poder abordar 

o conteúdo, então quando você vai aplicar um conhecimento, um 

conteúdo novo, o que você faz, você faz  conhecimentos prévios, 

passa um filme , uma música para tentar interagir com eles... tentar 

ver o que eles tem a mais sobre isso e a partir disto a gente começa 

a colocar o conteúdo e o conhecimento que a gente tem. (P4A). 

 

[...] saber o que ensinar e como ensinar... de várias formas 

diferentes. (P5C). 

 

[...] quando você está construindo o conteúdo ... o conhecimento 

com o aluno...você explica...e aí quando você vai começar a 

sistematizar, a gente costuma falar quem não entendeu, quem não 

entendeu  a gente explica de novo, e a gente  nunca explica  da 

mesma forma...sempre tenta ir por outros caminhos para que aquele 

aluno consiga chegar...para adquirir aquele conhecimento que você 

está explicando. (P1C). 

 

No que concerne ao conhecimento pedagógico geral, podemos verificar, no 

depoimento de P4A, aprendizagens sobre elementos que fazem parte do planejamento 

docente. São aprendizagens que se conectam com a ideia de que os objetivos de ensino e as 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem devem estar claros para o professor. Portanto, a 

ausência do planejamento acarreta a improvisação, prejudica a aprendizagem dos alunos e o 

trabalho docente. 

 Os apontamentos desses professores geram um desafio: como aprender algo de 

muitas maneiras diferentes? Os professores deverão gerar formas alternativas de lidar com 

suas disciplinas – análises, ilustrações, metáforas, exemplos, experimentos, simulações, 

dramatizações, músicas, filmes, casos de ensino, demonstrações, entre outras possibilidades 

– que levem em consideração diferentes habilidades, conhecimentos prévios e estilos de 

aprendizagem de seus alunos. O modelo do raciocínio pedagógico contempla, precisamente, 

o processo de construção desse conhecimento de como ensinar. 
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Transformação. Para Shulman (1987) ideias compreendidas devem ser 

transformadas, de alguma forma, para serem ensinadas. O processo de transformação 

envolve combinação de quatro subprocessos que, conjuntamente, produzem um plano, um 

conjunto de estratégias para uma aula, uma unidade ou um curso. Essas formas de 

transformação, esses aspectos do processo pelo qual o professor se move de uma 

compreensão pessoal para possibilitar a compreensão de outros, são a essência do ato de 

raciocínio pedagógico.  

 

Interpretação crítica. Implica análise crítica de textos e revisão de materiais 

instrucionais à luz das próprias concepções da matéria (se há erros ou omissões nos textos 

que pretende utilizar, se os exercícios estão bem formulados, se houve mudanças num 

determinado tópico de conteúdo desde que o livro foi publicado, por exemplo), assim como 

a análise de propósitos e fins educacionais. Revendo os materiais criticamente, o professor 

passa a considerar formas de estruturar e segmentar as aulas, assim como de representar a 

matéria, que sejam melhor adaptadas à sua compreensão e mais adequadas para o ensino. 

 

A gente sempre faz uma crítica, se o aluno vai absorver da maneira 

como a gente quer, se é um texto aplicado para aquela sala naquele 

momento... é um repensar constante...(P5C – vídeo M221). 

 

 

Representação. A partir da interpretação crítica do conteúdo a ser ensinado e 

aprendido, da delimitação das ideias-chave, esse subprocesso envolve o uso de um 

repertório representacional que inclui analogias, metáforas, exemplos, demonstrações, 

explicações, simulações, dramatizações, músicas, filmes, casos de ensino, demonstrações, 

diferentes tipos de mídia capazes de construir pontes entre as compreensões do professor e 

as que se deseja que os alunos tenham. 

 

Seleção. Trata-se de subprocesso que envolve escolha de como o processo de ensino 

e aprendizagem será desenvolvido a partir do repertório representacional já identificado e 

escolhido, considerando aspectos básicos de organização e manejo da classe em relação às 

características dos alunos em geral: habilidades, gênero, motivações, preconcepções em 

relação à área e ao tópico específico. Para tanto o professor necessita de um repertório 

instrucional de abordagens ou estratégias de ensino. Esse repertório deve incluir não apenas 

as mais convencionais alternativas tais como leitura, demonstração, trabalho individual, mas 
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também uma variedade de formas de aprendizagem cooperativa, ensino recíproco, maiêutica 

socrática, aprendizagem por descoberta, método de projetos, aprendizagem fora do ambiente 

de sala de aula. 

 

Adaptação e consideração de características dos alunos. Esse último subprocesso 

envolve levar em consideração as concepções, preconcepções, concepções equivocadas, 

dificuldades, linguagem, cultura, motivações, classe social, gênero, idade, habilidade, 

aptidão, interesse, autoconceito, atenção de turmas, alunos e contextos específicos. 

 

Instrução. Consiste no desempenho observável do professor, envolvendo 

organização e gestão da classe, formas de lidar com os alunos individualmente e em grupos, 

dosagem de conteúdo, coordenação das atividades de aprendizagem, explicações, 

questionamentos, humor, discussões, disciplina, ensino por descoberta ou por investigação, 

assim como todas as características observáveis de ensino na sala de aula. 

 

Avaliação. Processo que ocorre durante e após a instrução, tanto via checagem 

constante e informal de compreensões, possíveis dúvidas e/ou equívocos dos alunos, quanto 

vias sistemáticas mais formais de avaliação. 

 

Sempre que dou determinado conteúdo e o aluno não compreendeu 

eu anoto e depois eu retomo... porque se ele não entendeu é porque 

não consegui passar sobre isso. (P5A – vídeo M222). 

 

Reflexão. Trata-se de processo que envolve a revisão e a análise crítica do 

desempenho do professor fundamentando suas explicações em evidências. São processos 

reflexivos sobre a ação pedagógica. Não consiste em disposição individual ou se reduz a um 

conjunto de estratégias, mas sim ao uso de conhecimento analítico para examinar o próprio 

trabalho em face aos fins estabelecidos. 

 

Nova compreensão. Como último processo, tem-se uma nova compreensão – uma 

compreensão enriquecida dos propósitos, da matéria, do ensino, dos alunos, do próprio 

professor, e de outros conhecimentos da base de conhecimento para o ensino –, fruto de 

processos de ensinar e de aprender desenvolvidos, possibilitando a consolidação de novas 

compreensões e de aprendizagens. 
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 Observaram-se nestes dois encontros que o texto estudado é bastante complexo e 

difícil, evidenciado até mesmo pela quantidade baixa de observações realizadas pelo grupo 

de professoras no momento da leitura. A proposta de atividade neste encontro, além da 

análise e discussão do texto, foi a elaboração pelos subgrupos de professoras de como seria 

representada, por imagem gráfica, o processo de raciocínio pedagógico. Neste momento do 

encontro, ainda não havia sido colocado a imagem do modelo espiralado deste processo. 

 Segue abaixo as representações dos esquemas elaborados pelos subgrupos de 

professoras e em seguida as análises realizadas. 

 

FIGURA 5.  Representação do processo de raciocínio pedagógico (Grupo P1C, P3B e P3C). 

 

Fonte: Portfólio das participantes da pesquisa – arquivo da autora. 

 

 

A gente pensou em fazer desta maneira porque não tem assim uma 

regra que se começa na compreensão e termina com a nova 

compreensão passando aí por todos os processos, mesmo porque 

essa nova compreensão pode se tornar compreensão de pendendo de 

como o aluno precisa entender ou não e daí teremos que repassar 
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novamente por todos os processos, a gente pensou neste processo 

espiralado mesmo, vai e volta e circular, sem ponto de partida 

necessário... e  transformação está aqui dividida pelos quatro 

eixos... também nós conversamos que está meio...que está 

transformação é internalizada... você acaba fazendo esses quatro 

processos não seguindo uma ordem necessária porque ela está 

intrínseca...uma depende da outra... ela está aqui dentro um 

pouquinho maior porque ela tem os subeixos que a deixam um pouco 

mais demorada a transformação, mas não tem um início 

determinado. (P1C, P3B e P3C - vídeo M244). 

 

FIGURA 6. Representação do processo de raciocínio pedagógico (Grupo P1B, P2A e P2C) 

 

Fonte: Portfólio das participantes da pesquisa – arquivo da autora. 

 

 

Foi colocado de uma forma circular, interligado, da mesma forma 

que as colegas, um ligado ao outro... fizemos uma sequência 

baseado em nossa prática ...é interligado e contínuo...um movimento 

bastante dinâmico...nós enumeramos...colocamos o primeiro 

momento a compreensão...em seguida a avaliação imediata já, 

depois uma nova instrução e a transformação que seria o objetivo e 

os quatro processos em seguida uma nova reflexão e a nova 
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compreensão e recomeça da compreensão novamente é  um 

processo dinâmico e contínuo... fiz um esquema de fluxograma.. 

(P1B, P2A e P2C - vídeo M245). 

 

FIGURA 7.   Representação do processo de raciocínio pedagógico (Grupo P2B, P3A, P4A e P5C). 

 

 

Fonte: Portfólio das participantes da pesquisa – arquivo da autora. 

 

 

O nosso esquema é um espiral... então a gente colocou, né... a 

Compreensão, a Transformação e dentro do eixo... colocamos todos, 

a Interpretação, Seleção e Representação dentro deste próprio 

momento... aí nós temos a, instrução, a avaliação e  a nova 

aprendizagem como resultado... só que não é um resultado não 

terminado, não fechado então ela se torna nova compreensão a 

partir do momento que ela é terminada.... terminou o raciocínio ela 

se torna novamente uma compressão... a partir desta você vai 

gerando novas... volta novamente como compreensão e não como 

nova... quando chega na nova compreensão é que você chegou na 

aprendizagem que gostaria de ter chegado... a compreensão pode 

ser tanto inicial como final. (P2B, P3A , P4A e P5C - vídeo M245). 
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FIGURA 8. Representação do processo de raciocínio pedagógico (Grupo P4B, P4C, P5A e P5B). 

 

 

Fonte: Portfólio das participantes da pesquisa – arquivo da autora. 

 

Nós fizemos um gráfico deste jeito... começa com a compreensão, 

então parte do conteúdo, análise dos materiais que nós vamos 

utilizar, a representação, a seleção, a adaptação e a avaliação...só 

que a avaliação perpassa todo momento, o professor esta avaliando 

...não tem como não avaliar....quem é compreensão, analise dos 

matérias, representação , seleção, adaptação e consideração, 

avaliação, reflexão e nova compreensão... os quatro subprocessos 

da Transformação seriam processos também.. eles estão aqui 

englobados mas não estão escritos aqui, mas estão inseridos aqui... 

esse processo tem uma volta quando chega a nova compreensão... a 

gente vai ver se o aluno adquiriu conhecimento ou não... se ele teve 

alguma dúvida terá que  recomeçar novamente... é um processo que 

vai e volta...ele tá voltando nos pontilhados... sempre partimos de 

algum ponto e continuamos a partir dele.   (P4B, P4C, P5A e P5B - 

vídeo M245). 

 

O modelo de raciocínio pedagógico, segundo Mizukami (2004, p.5) envolve 

processos inerentes às ações educativas e  

 

[...] retrata como os conhecimentos são acionados, relacionados e 

construídos durante o processo de ensinar e aprender. É concebido 

sob a perspectiva do professor e é constituído por seis processos 
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comuns ao ato de ensinar: compreensão, transformação, instrução, 

avaliação, reflexão e nova compreensão. 

 

Neste modelo vemos representado que o desenvolvimento da prática profissional, 

particularmente frente a um determinado conteúdo, envolve uma série de etapas. Em cada 

etapa, uma série de conhecimentos e habilidades são necessárias. A Compreensão está 

relacionada a identificar os propósitos e estrutura do conteúdo, das ideias dentro e fora da 

disciplina; a Transformação, onde se busca através da preparação, representação, seleção e 

das características dos alunos, analisar o currículo e o conteúdo proposto, selecionar as 

melhores estratégias e metodologias de ensino conhecida, levando em conta as 

especificidades dos alunos com o intuito de promover o ensino eficaz; as formas de ensino, 

ou seja, a abordagem para aquele conteúdo, trabalhos em grupo, abordagem investigativa, 

dentre outras; a Avaliação; a Reflexão e as Novas Compreensões.  

A partir do modelo acima, podemos ter uma noção do caminho pelo qual o 

conhecimento profissional se desenvolve. Ainda que esse conhecimento seja individual, e 

característico de cada professor, constatamos que, a partir de um modelo geral, podemos 

promover um estudo sobre esse conhecimento. 

 Os dados mostram que, o colocar-se em atividade dessas  professoras, marcado nos 

momentos de estudos, discussões, elaboração dos esquemas do processo de raciocínio 

pedagógico. Percebe-se essa mobilização e o protagonismo do Grupo Colaborativo no fato 

de elas experimentarem, questionarem, dialogarem e estudarem. O colocar-se em atividade é 

um dos elementos fundamentais para propiciar a aprendizagem docente (SHULMAN, 

2004). É importante ressaltar que essa aprendizagem também depende de que o sujeito não 

se foque apenas no resultado, mas pense sobre o processo, pois a busca por resolver os 

problemas enfrentados na experiência produz novas aprendizagens. 

  

4.2 - TEMÁTICA II – Expectativas de ensino e Aprendizagem na escola: 

Concepção de Currículo  

 

 Nesta segunda temática tratamos sobre o tema Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem na Escola. Foram realizados 3 encontros para desenvolvimento desta 

temática (6º, 7º e 8º encontros) com o Grupo Colaborativo, nos dias 03, 10 e 17 de maio, 

respectivamente. Estiveram ausentes, no dia 03, P3A e nos dias 10 e 17 P1A . 
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 Para o entendimento de tal temática sobre Currículo organizado por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem na escola: Concepção de Currículo fez-se necessário que os 

professores tivessem claro a concepção de currículo, quais aspectos caracterizam o 

conhecimento escolar, quem o constrói, qual a relação entre currículo e cultura e como 

articular multiculturalismo e currículo. Estes foram conceitos complexos e que precisaram 

ser estudados pelo Grupo Colaborativo. 

  Para atender a tal temática, as atividades propostas foram: nos dias 3 de maio (6º 

encontro) e 10 de maio (7º encontro), leitura e análise do texto intitulado “Indagações 

sobre Currículo: Currículo, Conhecimento e Cultura”, escrito por Antonio Flávio Barbosa 

Moreira e Vera Maria Candau (2007) e foram propostas três questões para discussão do 

texto. Já no dia 17 de maio (8º encontro), objetivando ampliar os conceitos acima expostos 

e auxiliar nas respostas às questões elaboradas para reflexão, foi exibido um vídeo intitulado 

“Currículo Escolar do Programa Salto para o Futuro” (BRASIL-MEC, 2008), o qual tratou 

sobre a concepção de currículo e sua relação com o multiculturalismo, de acordo com os 

autores acima citados. Neste dia as professoras assistiram ao vídeo e fizeram registros 

escritos sobre os pontos mais significativos para ampliar, qualitativamente, as respostas às 

questões.  

Seguem os registros por escrito das respostas das professoras participantes do Grupo 

Colaborativo às três questões. 

 

Questão 1 – Qual é a concepção de Currículo?  

Os relatos se caracterizaram da seguinte forma: 

 

É entendido no texto como as experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações sociais e 

contribuem para a construção das identidades de nossos alunos. É 

associado ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com 

intenções educativas. Acredito que o currículo é o conjunto de tudo 

que possa ser ensinado, compartilhado, construído e multiplicado de 

forma organizada, intencional e educativa, que envolva todos os 

segmentos da escola e da comunidade onde inserida de forma a 

atingir, colaborar e transformar a realidade de todos os envolvidos.  

Acredito ser sim conteúdos a serem ensinados (conhecimento 

científico), mas o mais importante, acredito ser manifestação 

cultural de um povo, no que tange, a maneira pela qual esse povo 

vive e pensa ser importante agir para viver (valores aplicados na 

vida pessoal ou no contexto escolar). (P1B). 
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Com certeza o currículo é elaborado com a intenção de formar seres 

que atendam a um pequeno grupo dominante, sem a preocupação de 

se pensar na valorização do “ser” e na construção que este pode e 

deve fazer de valores e ações que modifiquem o meio em que vive, 

para que possa atuar e contribuir na construção de um mundo justo 

e digno, se não para todos, que isto seja possível para a grande 

maioria. (P1C). 

 

Discussões sobre os conhecimentos escolares, procedimentos e 

relações sociais que conformam o cenário em que os conhecimentos 

se ensinam e se aprendem, sobre as transformações que desejamos 

efetuar nos alunos.  Experiências escolares, currículo associa-se, ao 

conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas.  Currículo-coração da escola, espaço em que todos. 

(P2A). 

 

Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; as experiências de 

aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; os planos 

pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas 

educacionais; os objetivos a serem alcançados por meio do processo 

de ensino; os processos de avaliação que terminam por influir nos 

conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da 

escolarização. (P2B). 

 

Currículo associam-se distintas concepções, derivando dos diversos 

modos de como a educação é concebida e também de acordo com as 

influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas. Currículo 

vem a ser entendido como: os conteúdos a serem ensinados e 

aprendidos; as experiências de aprendizagem escolares a serem 

vividas pelos alunos; os planos pedagógicos elaborados por 

professores, escolas e sistemas educacionais; os objetivos a serem 

alcançados por meio do processo de ensino; os processos de 

avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 

procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. 

(P2C). 

 

É o modo como a educação é concebida historicamente e 

teoricamente, diferentes fatores contribuem para que o currículo 

seja entendido como: os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 

as experiências a serem vividas pelos alunos;  os planos 

pedagógicos, objetivos a serem alcançados por meio do processo de 

ensino;   processos de avaliação que influem nos conteúdos e nos 

procedimentos nos diferentes graus da escolarização. (P3A). 

 

Procedimentos, relações sociais e experiências escolares em torno 

do conhecimento, que contribuem para a construção da identidade 

dos alunos. Deve permitir que os alunos sejam sujeitos de suas 

ações, agindo de forma ativa e crítica, para que consigam 
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transformar a própria realidade. Ou seja, currículo é o coração da 

escola, o conjunto de esforços pedagógicos, que permitem ensinar, 

construir e transformar, de maneira crítica e ativa. (P3B). 

 

Compartilho da concepção de “currículo” como as experiências 

escolares que se desdobram  em torno do conhecimento, em meio 

das relações sociais e que contribuem para a construção da 

identidade dos alunos. Currículo associa-se assim ao conjunto de 

esforços pedagógicos desenvolvidos com a intenção educativa. O 

papel do educador no processo curricular é fundamental. Daí 

participar crítica e criativamente na elaboração de currículos mais 

atraentes, mais democráticos, mais fecundos. Observando que ele é 

carregado de intenções políticas. (P3C). 

 

É todo conhecimento (científico ou não) que passa por uma 

transformação de vido às relações sociais a que estão sujeitos e a 

cultura popular; com a intenção de formar alunos críticos, 

conscientes e reflexivos. Esse conhecimento é preparado, 

trabalhado, adaptado e moldado pelo professor em sua prática 

seguindo moldes e ampliando “ocultamente”. (P4A). 

 

Conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas, conjunto de conteúdos a serem aprendidos, visa os 

objetivos a serem alcançados por meio de processo de ensino, o 

currículo ensina, constrói e transforma. (P4B). 

 

Conjunto de esforços pedagógicos, como as experiências escolares 

que se desdobram em torno do conhecimento, em meio às relações 

sociais, sem dúvida quanto à sua importância no processo educativo 

escolar. (P4C). 

 

É um conjunto de conhecimentos científicos ou não elaborados pelo 

professor a fim de propiciar aos alunos um aprendizado digno, onde 

seus costumes e cultura possam ser considerados, para que o mesmo 

possa se tornar um sujeito crítico, consciente e agente 

transformador de seu futuro. (P5A). 

 

É o conjunto de conhecimentos apresentados aos alunos (científicos 

ou não) que levarão a serem críticos, criativos e reflexivos; 

valorizando a cultura da sociedade em que o aluno está. Para isso é 

necessário trazer vários tipos de “repertórios” para melhorar o seu 

ponto de vista e enxergar o mundo. (P5B). 

 

Acredito que seja a organização sistemática de um conjunto de 

esforços pedagógicos, desenvolvido com a intenção educativa de 

realizar a transformação do indivíduo que atua e atuará na 

sociedade, formado a partir da valorização e respeito ao que este 

aluno trás do contexto social (externo) onde está inserido. O 

coração escolar (envolvendo toda a escola). (P5C). 
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Para as professoras a concepção expressa do que é currículo refere-se aos conteúdos 

a serem ensinados e aprendidos; as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas 

pelos alunos; os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e 

sistemas educacionais; os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino e os 

processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos 

selecionados nos diferentes graus da escolarização. 

Outra concepção encontrada é que currículo associa-se, assim, ao conjunto de 

esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Percebe-se que as 

professoras estão empregando a palavra “currículo” apenas referindo-se à escola.  

Decorre que a atividade tinha por objetivo que as professoras conceituassem o quê 

seria currículo para elas. Constatou-se que as mesmas pautaram-se no texto para respondê-

la. Embora a atividade tenha sido realizada individualmente, percebe-se uma dificuldade em 

explanar sobre o conceito solicitado, a partir do um referencial teórico proposto, o que pode 

indicar uma dificuldade evidenciada sobre a definição de currículo, por uma possível 

desvinculação entre a prática e a teoria e, assim, revelando um trabalho docente justificado 

pela intuição pessoal. 

O currículo, para Sacristán (2000), é uma prática desenvolvida por meio de múltiplos 

processos, na qual se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas diferentes e é óbvio que 

o professor é um elemento de primeira ordem na caracterização desse processo: o currículo 

molda os docentes, mas é traduzido, na prática, por eles mesmos, ou seja, a influência é 

recíproca. 

    

Questão 2 - Quais aspectos caracterizam o conhecimento escolar? Quem o 

constrói?  

Os relatos se caracterizaram da seguinte forma:   

 

Conhecimento escolar é uma construção específica da esfera 

educativa, tem características próprias que o distinguem de outras 

formas de conhecimento e é produzido pelo sistema escolar e pelo 

contexto social e econômico mais amplo e pelas relações de poder 

estabelecidas entre o aparelho escolar e a sociedade. São 

produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos 

como as instituições produtoras de conhecimento  

científico(universidades e centros de pesquisas), ao mundo do 

trabalho, ao desenvolvimento tecnológico, às atividades desportivas 

e corporais, à produção artística, ao campo  da saúde, às formas 

diversas de exercícios da cidadania, aos movimentos sociais. (P1B). 
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O conhecimento escolar é uma junção de conhecimento que certa 

“cultura” (povo) constrói em relação com o mundo, com o 

conhecimento formal ou científico que a escola carrega embora 

atualmente não seja detentora do mesmo. Este conhecimento deve 

ser construído na escola pelos seus membros, sendo norteados pelas 

habilidades que são exigidas na sociedade, onde aquele núcleo 

escolar está inserido. Infelizmente, isso não ocorre. (P1C). 

 

Conhecimento escolar como uma construção específica da esfera 

educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos 

produzidos fora da escola, tem características próprias que o 

distinguem de outras formas de conhecimento. Ou seja, é um tipo de 

conhecimento produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social 

e econômico mais amplo. Podemos dizer que os conhecimentos 

escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente 

produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. 

(P2A). 

 

Uma construção específica da esfera educativa, não como uma mera 

simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. Um tipo 

de conhecimento produzido pelo sistema escolar e pelo contexto 

social e econômico mais amplo. Quem constrói? Os conhecimentos 

escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente 

produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. São 

eles: às instituições produtoras do conhecimento científico 

(universidades e centros de pesquisa); ao mundo do trabalho; aos 

desenvolvimentos tecnológicos; às atividades desportivas e 

corporais; à produção artística; ao campo da saúde; às formas 

diversas de exercício da cidadania; aos movimentos sociais. Quem é 

o Conselho de Classe: a hierarquia. (P2B). 

 

Conhecimento escolar é uma construção específica da esfera 

educativa, não é uma mera simplificação de conhecimentos 

produzidos fora da escola. Ele tem características próprias que o 

distinguem de outras formas de conhecimento. Os conhecimentos 

escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente 

produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. O 

processo de construção do conhecimento escolar deve ser 

construído de forma hierárquica. (P2C). 

 

Conhecimento escolar é um dos elementos centrais do currículo, sua 

aprendizagem se constitui indispensável para que os conhecimentos 

socialmente produzidos possam ser aprendidos. Conhecimento 

escolar provém de saberes de conhecimento, nos âmbitos de 

referência. (P3A). 

 

O conhecimento escolar é o elemento central do currículo. A escola 

precisa preparar-se para socializar os conhecimentos escolares e 

facilitar acesso do aluno a outros saberes, pois os conhecimentos 
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que se constroem e que circulam em diferentes espaços sociais é 

direito de todos. O professor deve estar comprometido e a partir da 

seleção de conhecimentos relevantes e significativos, possa 

incentivar mudanças individuais e sociais, não esquecendo a 

bagagem que os alunos trazem, para que a partir disso, com sua 

gama adquirir os conhecimentos e habilidades necessárias, 

possibilitando a compreensão do papel que devem possuir na 

mudança de seus contextos imediatos.  

(P3B). 

 

Como uma construção específica da esfera educativa, com 

características próprias, construídas dentro da escola. Porém os 

conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos 

socialmente produzidos dos chamados “âmbitos de referência dos 

currículos”. (P3C). 

 

 

O conhecimento escolar é produzido nas relações desses espaços 

escolares com a sociedade. São saberes em que o sujeito é ativo na 

mudança do contexto, ampliando seu universo cultural. Esse 

potencial do aluno é trabalhado para que haja ação consistente de 

um professor comprometido quanto ao conhecimento, organização e 

seu trabalho são práticas socialmente construídas pelo professor e 

sua relação com o aluno e a sociedade. (P4A). 

 

Os aspectos que caracterizam o conhecimento escolar devem levar 

em conta um ensino ativo, reflexivo, crítico, que inclua no currículo 

conhecimentos relevantes e significativos para os alunos. Quem 

constrói esse conhecimento é a escola, professores, alunos que 

juntos são agentes de transformação desse conhecimento. (P4B). 

                                      

 Elemento central do currículo. Condições indispensáveis para que 

os conhecimentos socialmente produzidos possam ser aprendidos, 

criticados e reconstruídos por todos. Conhecimentos relevantes e 

significativos sejam selecionados. (mas que facilitem uma 

compreensão apurada da realidade em que está inserido e 

promovam a ampliação do seu universo cultural). Todos juntos 

(escola, docentes e discentes) transformem e construam o 

conhecimento escolar. (P4C). 

 

Sociais, políticos e culturais. Dependendo do sistema de ensino em 

que uma secretaria esteja inserida, o professor acrescenta ou não. 

(P5A). 

 

Quem caracteriza o conhecimento escolar é uma educação de 

qualidade, que devemos propiciar aos alunos um mundo de 

transformação, facilitando a compreensão da realidade em que está 

inserido. Quem constrói? O grupo docente, analisando a sociedade, 

na qual, desenvolve seu trabalho, no âmbito social, político e 

cultural. (P5B). 



 

148 

 

 

 

 

Conhecimento produzido pelo sistema e pelo contexto social e 

econômico. Colaboração acadêmica. Formação continuada. 

Desenvolvimentos tecnológicos. Conhecimentos Científicos. O 

mundo do trabalho. (P5C). 

 

Nesta segunda questão, que aborda quais são os aspectos que caracterizam o 

conhecimento escolar e quem o constrói, as respostas do grupo de professoras giraram em 

torno dos referenciais teóricos abordados no texto, ou seja, que o conhecimento escolar é 

uma construção específica da esfera educativa. Somente P5C respondeu que o conhecimento 

escolar é produzido pelo sistema, pelo contexto social e econômico, mas sua construção é 

realizada por meio de colaboração acadêmica, formação continuada dos professores, pelo 

desenvolvimento tecnológico, conhecimentos científicos e o mundo do trabalho.  

Entender que os conhecimentos escolares provêm, segundo Candau e Moreira 

(2007), de saberes e conhecimentos produzidos nos chamados “âmbitos de referência”, que 

isso inclui os conhecimentos produzidos nas universidades, nos centros de pesquisa, no 

mundo do trabalho; no campo tecnológico, do trabalho, da saúde, do esporte, da cultura, dos 

movimentos sociais. Portanto, é necessário compreender que esses conhecimentos passam 

por várias transformações até chegarem a compor o currículo formal. 

Sacristán (1998), por exemplo, vê no currículo uma forma de se ter acesso ao 

conhecimento, e que por isso não se pode esgotar seu significado em algo estático. Por isso 

defende que, as condições em que se realiza e se converte o currículo envolve uma maneira 

particular de entrar em contato com a cultura. 

Abordar o tema do conhecimento escolar pressupõe uma reflexão a respeito da 

produção de saberes na escola, uma vez que a escola constitui-se “no lócus privilegiado de 

um conjunto de atividades que, de forma metódica, continuada e sistemática, responde pela 

formação inicial da pessoa, permitindo-lhe posicionar-se frente ao mundo.” (DIAS, 2008 p. 

158). Nesse sentido, conforme argumenta Libâneo (2002), na escola são produzidos saberes 

científicos ou não, sistematizados ou não, conduzidos por professores e alunos. 

Ainda com referência em Sacristán (2000), currículo é uma prática desenvolvida por 

meio de múltiplos processos, nos quais se entrecruzam diversos subsistemas ou práticas 

diferentes e é óbvio que o professor é um elemento de primeira ordem na caracterização 

desse processo: o currículo molda os docentes, mas é traduzido na prática por eles mesmos, 

ou seja, a influência é recíproca. 
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Questão 3- Qual a relação entre currículo e cultura? Como articular o 

multiculturalismo e currículo?  

Os relatos se caracterizaram da seguinte forma: 

 

O currículo representa um conjunto de práticas que propiciam a 

produção, a circulação e o consumo de significados no espaço 

social e que, contribuem intensamente para a construção de 

identidades sociais e culturais. É um dispositivo de grande efeito no 

processo de construção da identidade dos alunos. É necessário ter 

um maior intercâmbio cultural no interior de cada sociedade e entre 

diferentes sociedades, para a conveniência de resgatar 

manifestações culturais, artísticas, conhecimentos e valores e dela 

fazer uso e transformar o meio onde vive.  (P1B). 

 

Se pensarmos a função que a escola deve ter em sua sociedade, 

penso que esta relação é intrínseca, pois não tem como se elaborar 

um currículo escolar sem pensar nos conhecimentos e habilidades 

que são importantes para aquela sociedade em questão. (P1C). 

 

O currículo é um campo em que se tenta impor tanto a definição 

particular de cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa 

cultura. O currículo é um território em que se travam ferozes 

competições em torno dos significados. Intensificar a sensibilidade 

do docente e do gestor para a pluralidade de valores e universos 

culturais, para a necessidade de um maior intercâmbio cultural no 

interior de cada sociedade e entre diferentes sociedades, para a 

conveniência de resgatar manifestações culturais de determinados 

grupos cujas identidades se encontram ameaçadas, para a 

importância da participação de todos no esforço por tornar o mundo 

menos opressivo e injusto. (P2A). 

 

O currículo representa assim um conjunto de práticas que propiciam 

a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço 

social e que contribuem, intensamente, para a construção de 

identidades sociais e culturais. Intensificar a sensibilidade do 

docente e do gestor para a pluralidade de valores e universos 

culturais de determinados grupos cujas identidades se encontram 

ameaçadas para a importância da participação de todos no esforço 

por tornar o mundo menos opressivo e injusto para urgência de se 

reduzirem discriminações e preconceitos. O objetivo maior 

concentra-se, cabe destacar, na contextualização e na compreensão 

do processo de construção das diferenças e das desigualdades. 

(P2B). 

 

A cultura é um terreno no qual se processam disputas pela 

preservação ou pela superação das divisões sociais, o currículo é 

um espaço em que esse mesmo conflito se manifesta. O currículo é 

um campo em que se tenta impor tanto a definição particular de 
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cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa cultura. 

Intensificar a sensibilidade do docente e do gestor para a 

pluralidade de valores e universos culturais de determinados grupos 

cujas identidades se encontram ameaçadas para a importância da 

participação de todos no esforço por tornar o mundo menos 

opressivo e injusto para urgência de se reduzirem discriminações e 

preconceitos. (P2C). 

 

O currículo é um campo em que se tenta impor tanto a definição 

particular de cultura, de cultura de um dado grupo, quanto ao 

conteúdo dessa cultura. O currículo é um veículo, ou um lugar que 

em meio às tensões reproduz e produz cultura. O objetivo maior 

concentra-se na contextualização e na compreensão do processo de 

construção das diferenças e igualdades. (P3A). 

 

Várias abordagens sobre o que é cultura, no século XVI afirmava-se 

que apenas alguns indivíduos, grupos ou classes sociais, 

apresentavam a mente e maneiras cultivadas, com elevado padrão 

de cultura e civilização. (P3B). 

 

Deve-se articular igualdade e diferença, é complexo; articular 

direito de igualdade com identidade. As experiências culturais, não 

devem ser deixadas de lado, deve-se considerar o que os alunos 

trazem, tornando os conteúdos mais significativos. (P3C). 

 

Cultura identifica-se assim com a forma geral de vida de um dado 

grupo social, com as representações da realidade e as visões de 

mundo adotadas por esse grupo. A expressão dessa concepção, no 

currículo, poderá evidenciar-se no respeito e no acolhimento das 

manifestações culturais dos (as) alunos, por mais desprestigiadas 

que sejam.  (P4A). 

 

A cultura é o espaço entre as relações sociais na disputa pela sua 

preservação e superação, que no currículo se concretiza como o 

veículo que produz essa identidade. (P4B). 

 

O currículo não é um veículo que transporta algo a ser transmitido e 

absorvido, mas sim um lugar em que ativamente se produz e 

reproduz cultura. O currículo deve levar em conta que as nossas 

crianças pertencem a diversas culturas, não cabe a escola ignorar 

as experiências de vida que os alunos trazem, pois não existem 

conhecimentos melhores ou mais legítimos do que outros. O 

currículo deve intensificar a sensibilidade do docente e do gestor 

para a pluralidade de valores e universos culturais de determinados 

grupos cujas identidades se encontram ameaçadas, fazendo se 

conhecer a cultua do outro para aprender a respeitar, para diminuir 

as discriminações e preconceitos. (P4C). 

 

É um campo em que se tenta impor tanto a definição particular de 

cultura de um dado grupo quanto o conteúdo dessa cultura. É um 
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lugar em que ativamente se produz e reproduz cultura, mas acarreta 

confrontos e conflitos. Apesar de o currículo ter vários objetivos e 

nele estar contido todos os campos de atuação, nem sempre é 

contemplado na íntegra a abordagem cultural, talvez por falta de 

tempo ou informação. Através de pesquisas e estudos podemos 

reproduzir a cultura diminuindo os confrontos e os conflitos. (P5A). 

 

Currículo tem haver com objetivos distintos curriculares escolares 

que visa aprofundar a cultura que o professor desenvolve na sala de 

aula, aproveitando a cultura de cada um. Depende da 

contextualização e da compreensão do processo de construção das 

diferenças e desigualdades levando o aluno a uma transformação de 

valores, fazendo crescer enquanto ser humano e cidadão. (P5B). 

 

Embora pareçam distintos os considero interligados, pois não 

consigo entender como construir o currículo sem considerar a 

cultura de uma determinada região (escola) sem levar em conta o 

que o sujeito traz. Essa articulação (multiculturalismo) deve 

respeitar os direitos.  

(P5C). 

 

Na última questão sobre a relação entre currículo e cultura, como articular o 

multiculturalismo e currículo, as análises realizadas pelas professoras não foram diferentes 

das questões anteriores, pois evidenciamos que as respostas basearam-se no texto. O registro 

escrito de P5C atingiu o objetivo da atividade, ou seja, respondeu de acordo com sua 

experiência e prática educativa, influenciada, talvez, pelo contexto escolar que leciona. Esta 

foi a única professora que citou a palavra multiculturalismo como sendo importante na 

formulação do currículo escolar e deixou claro o respeito aos direitos dos alunos.  

Considerar o caráter multicultural no âmbito do currículo e da formação docente 

implica respeitar, valorizar, incorporar, desafiar as identidades plurais em políticas e práticas 

curriculares, compreender que multiculturalismo é diversidade cultural. 

             Moreira (2001) parte do pressuposto de que as reflexões sobre currículo devem 

incluir, necessariamente, reflexões sobre o professorado e sobre sua prática. Se a concepção 

de currículo corresponde às experiências pedagógicas, em que docentes e alunos constroem 

e reconstroem conhecimentos, se cabe aos docentes a participação ativa no processo de 

planejar e desenvolver tais experiências, não ocorre desenvolvimento curricular se não 

ocorrer simultaneamente o desenvolvimento do professor e, com ele, o aperfeiçoamento das 

práticas escolares. Logo, não se pode pensar no desenvolvimento de um currículo 

organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem sem a compreensão desses 
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conceitos pelo professor que poderão ser discutidos, estudados e ampliados nos processos de 

formação. 

 O currículo, a organização dos conhecimentos, temas e atitudes, é um 

instrumento/ferramenta escolar decisivo na introdução de tratamentos didáticos e 

procedimentos metodológicos referentes às questões culturais e multiculturais que permeiam 

a escola. Suas intenções são produto dos saberes docentes e sua organização norteia a prática 

pedagógica. Percebemos, a partir disso, que seu plano, seus limites e possibilidades derivam 

da articulação entre saberes, realidade escolar e práticas docentes. 

  

4.3 TEMÁTICA III  – Expectativas de Ensino e Aprendizagem na sala de aula 

 

 Para o desenvolvimento desta temática foram realizados quatro encontros (9ª, 10º, 

11º e o 13º encontros), nos dias 23 e 30 de maio, 07 e 21 de junho, respectivamente. No 12º 

encontro, que seria realizado no dia 14 de junho, as professoras do Grupo Colaborativo, 

assim como toda a rede municipal de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, tiveram um 

encontro de formação continuada na Secretaria Municipal da Educação, realizada pelas 

Coordenadoras Técnicas, motivo pelo qual este foi cancelado. No dia 23 de maio, todas as 

professoras participantes estavam presentes; já no dia 30 deste mesmo mês ausentou-se 

apenas P4B; no dia 07 de junho ausentaram-se P2B, P5C e P3B; por fim, no dia 21 junho 

estavam ausentes  P3B e  P3A. 

 Continuando o desenvolvimento dos conceitos apresentados na temática 2 e ao 

retomar a questão da pesquisa - Quais são as necessidades formativas dos professores para o 

desenvolvimento de um currículo organizado em Expectativas de Ensino e Aprendizagem? - 

para dar prosseguimento às atividades, necessitamos retomar o planejamento de ensino, que 

na rede municipal é intitulado “Plano de Trabalho Docente”. É um documento norteador da 

ação pedagógica e é por meio dele que os professores vão realizar ações para alcançar suas 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem, conforme previsto a um determinado período, no 

caso bimestral, facilitando o planejamento das aulas. Assim, com esse modelo, os 

professores não elaboram plano de aulas. A seguir, apresentamos as atividades realizadas 

nos 4 encontros com o Grupo Colaborativo de professoras.    

O tratamento do currículo, na contemporaneidade, pressupõe, segundo Sacristán 

(2000), que se observe sua problemática a partir da reflexão sobre: que objetivo se pretende 

atingir, o que ensinar, por que ensinar, para quem são os objetivos, quem possui o melhor 
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acesso às formas legítimas de conhecimento, que processos incidem e modificam as 

decisões até que se chegue à prática, como se transmite a cultura escolar, como os conteúdos 

podem ser inter-relacionados, com quais recursos/materiais metodológicos, como organizar 

os grupos de trabalho, o tempo e o espaço, como saber o sucesso ou não e as consequências 

sobre esse sucesso da avaliação dominante, e, por fim, de que maneira é possível modificar a 

prática escolar relacionada aos temas. 

  

9º ENCONTRO: 23 de maio 

 

A atividade realizada neste encontro consistiu em apresentar os conceitos que 

fundamentam o currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem e suas 

etapas para o Grupo Colaborativo de professoras. Destacamos que, desde o ano letivo de 

2011, os professores da rede municipal de Ensino Fundamental de Araraquara recebem 

formação sobre essa proposta pelo Sistema SESI/SP e, portanto, as escolas aplicam os 

pressupostos curriculares deste sistema para todas as etapas do Ensino Fundamental. 

Ressaltamos que a atividade se deteve na discussão sobre a organização de um currículo por 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem, não nos procedimentos metodológicos e avaliação 

desta proposta.   

Iniciamos a atividade retomando a concepção de educação na escola, a qual engloba 

o ensino, a aprendizagem e a pesquisa, a partir de uma abordagem sociointeracionista, que 

considera o conhecimento como processo de construção fundado no diálogo permanente 

entre professores e alunos. 

Podemos afirmar que essa abordagem tenha se consolidado a partir dos trabalhos 

pioneiros de três autores: L.S Vygotsky, J.Piaget e H.Wallon. Os três pensadores expressam 

a preocupação atual em entender a relação dinâmica e dialética existente entre a ação 

humana e os contextos históricos, sociais, culturais em que essas ações ocorrem. Embora 

tenham investigações distintas, consideram, cada um ao seu modo, os temas de subjetividade 

e da cognição como processos socioculturais. 

Piaget (1978) se deteve no estudo do sujeito epistêmico, o sujeito do conhecimento, 

acabando por elaborar uma teoria sobre a gênese do conhecimento humano, a chamada 

epistemologia genética ou perspectiva construtivista. Vigotsky (1991) buscou explicações, 

coerentes com a perspectiva do materialismo dialético, dos processos por meio dos quais o 

desenvolvimento é socialmente constituído, de como a cultura se torna parte da natureza 
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humana e, por sua vez, Wallon (1989) também ancorado no materialismo dialético, voltou-

se para a construção da psicogênese da pessoa completa, abordando as dimensões motoras, 

cognitivas e afetivas, postulando a estreita relação entre o aspecto biológico e o cultural.  

 Por serem um “novo” paradigma, no campo educacional, possibilitaram um modo 

diferente de olhar a escola, o conhecimento, o aluno, o docente e até a sociedade. Também 

são fontes inspiradoras no sentido de orientar a realização de uma prática pedagógica de 

qualidade. 

A teoria de Piaget (1978) destaca a necessidade do papel ativo do sujeito diante do 

conteúdo a ser aprendido, ou seja, não basta apenas ter contato com o objeto de 

conhecimento; por meio de suas potencialidades e características próprias, o sujeito deve 

agir sobre o objeto de conhecimento a fim de adquiri-lo e transformá-lo, atribuindo-lhe 

alguma aplicação e significado, imediato ou não. No âmbito escolar, o professor é aquele 

que, detendo mais experiência e conhecimento, pode intervir e mediar a relação que a 

criança estabelecerá com os diferentes objetos de conhecimento. O aluno é quem constrói o 

conhecimento e o professor é o mediador entre o ser que aprende e o conhecimento. 

Princípios que também sustentam essa concepção são: a dialogicidade e a 

interdisciplinaridade entre os diferentes campos de conhecimento entre o professor e o 

aluno. A sala de aula é um ambiente de aprendizagem que deve pautar-se no diálogo, nas 

interações, na comunicação de ideias, na mediação do professor, na intencionalidade 

pedagógica para ensinar de forma a ampliar as possibilidades das aprendizagens discentes e 

docentes. 

Segundo Morin (2000), a supremacia do conhecimento fragmentado na escola 

impede que se opere o vínculo entre as partes e a totalidade. Essa visão deve ser substituída 

por um modo de conhecimento interdisciplinar, capaz de permitir o diálogo e a circulação 

entre disciplinas. Isso significa que só é possível apreender a realidade em sua totalidade a 

partir de uma abordagem interdisciplinar do conhecimento, pois desta forma aproxima-se a 

experiência escolar de situações e problemas reais.  

Por isso, é importante que a interdisciplinaridade se apresente como um eixo básico 

da organização curricular e se concretize na ação em sala de aula com base na consolidação 

de práticas e atitudes interdisciplinares, que se predisponham a olhar por diferentes 

perspectivas uma mesma questão. Mas, convém lembrar, que a interdisciplinaridade não 

exclui ou destitui a existência e as especificidades dos componentes curriculares, das áreas 

de conhecimento (o professor precisa saber e conhecer as especificidades de cada área de 
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conhecimento, ou melhor, o conteúdo). Ao contrário, pressupõe um diálogo consciente entre 

eles e, sobretudo, entre os saberes produzidos, que disponibilizarão as especificidades para 

compor um conjunto de conhecimentos múltiplos, que agregados responderão às situações 

que se apresentem. 

Em relação à lógica da dialogicidade, esta concepção busca respaldo teórico na 

perspectiva freiriana e que se apresenta como fundamental no processo educativo, 

possibilitando a fluência do pensamento, a construção de conceitos, o exercício do 

pensamento crítico, do questionamento e da argumentação. 

Essa concepção também engloba a pesquisa que é entendida como uma postura, uma 

atitude cotidiana, presente no professor e no aluno, de se estabelecer diálogo com a 

realidade, como nos diz Demo (2007) por meio de questionamentos reconstrutivos. Assim, 

os alunos se colocam como sujeitos ativos e protagonistas na investigação, na busca de 

respostas a situações propostas pelo professor, de modo a permitir um processo cada vez 

mais autônomo de reconstrução de conhecimentos. Para isso, precisamos ensinar aos alunos 

a formular uma boa pergunta, indicar fontes seguras, ensinar a coletar e interpretar dados, 

orientar para a produção escrita e a socializar os trabalhos.  

Podemos elencar abaixo algumas ideias sobre a pesquisa na escola:  

 é a ponte entre o ensino e aprendizagem; 

 deve fazer parte do cotidiano do professor e do aluno; 

 enquanto procedimento de estudo autônomo precisa ser ensinada gradualmente     

pela escola; 

 enquanto princípio educativo é uma estratégia didática; 

 não se restringe à busca de informações ou coletas de dados. 

   

Na sequência das atividades foi proposto ao Grupo Colaborativo que fizéssemos a 

análise por etapas do currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem, com 

foco para seus elementos.  

 As Expectativas de Ensino e Aprendizagem explicitam a ação do professor e do 

educando, estabelecendo um vínculo no processo de ensino e aprendizagem, que possibilita 

a intencionalidade do fazer pedagógico e na articulação da tríade: objetivos (intenções da 

ação educativa); conteúdos (nas dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais); 

competências e habilidades, estabelecendo um vínculo no processo de ensino e 

aprendizagem, o que permite a intencionalidade do fazer pedagógico. Articuláveis entre si, 
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as expectativas não são lineares, nem sequenciadas, são interdisciplinares e definem a 

intencionalidade do docente do que se pretende que o aluno construa em determinado 

período. 

 

FIGURA 9. Expectativas de Ensino e Aprendizagem (objetivos). 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Os objetivos presentes nas Expectativas de Ensino e Aprendizagem definem as 

intenções da ação educativa, ajudam a selecionar conteúdos e procedimentos metodológicos/ 

didáticos para esta ação, assim como se constituem num referencial indireto para a 

avaliação.  

Os conteúdos são saberes socialmente constituídos em suas múltiplas dimensões. 

Nesta proposta, os conteúdos/conhecimentos devem ser entendidos “como um meio para 

que as crianças desenvolvam suas capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, 

sentir e ser, ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e constituindo-se 

em um instrumento para a compreensão da realidade” (BRASIL-MEC,1998, p.49). Cada 

componente curricular tem seu conteúdo específico e o domínio do conteúdo é 

importantíssimo para o desenvolvimento do currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem, que devem ser trabalhados todo o ano letivo. 

 Os conteúdos de acordo com Zabala (1998) contemplam as três categorias: 
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 Conteúdos conceituais: referem-se à construção ativa das capacidades para 

operar com conceitos, princípios, símbolos, ideias, imagens e representações que 

permitem atribuir sentido à realidade. 

 

 Conteúdos procedimentais: referem-se ao saber fazer, ao saber manipular 

corretamente os objetos de uso cotidiano e estão relacionados à apropriação de 

ferramentas da cultura humana necessárias para viver. 

 

 Conteúdos atitudinais: referem-se aos valores, às normas e às atitudes sociais. 

Deve-se destacar a estreita articulação entre eles, o que inviabiliza uma 

classificação fragmentada destes conteúdos, ainda que a intencionalidade esteja 

presente em seu enunciado privilegie um ou outro, em momentos e contextos 

diversos. 

 

QUADRO 7. Tipologias do conteúdo: conceitual, procedimental e atitudinal 

 

 

 

TIPOLOGIA 

DOS 

CONTEÚDOS 

 

CONCEITUAL 

( C ) 

Apreensão do conhecimento 

Significado do saber em si 

Compreender 

Saber o que é 

 

PROCEDIMENTAL 

( P ) 

Refere-se à ação do saber fazer 

Procedimento que vai Ter diante do conteúdo 

Praticar 

Saber como fazer 

 

ATITUDINAL 

( A ) 

Atitude que vai passar a ter em relação ao 

conteúdo 

Posicionamento 

Opinião 

Saber ser  

Saber escolher 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ressaltamos que os conteúdos são meios para garantir o desenvolvimento de 

habilidades e competências. As habilidades e as competências, segundo Macedo (1999), são 

elementos importantes para a reflexão sobre a prática pedagógica, considerando que hoje é 

necessário que tenhamos habilidades e competências para desenvolver uma postura de 

aprender a aprender, fundamental para a excelência na ação docente. Competência é 

habilidade de ordem geral, e habilidade é uma competência de ordem específica. 

Articulamos habilidades e competências para a solução de um problema ou em favor de um 

objetivo. 
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FIGURA 10. Exemplo de expectativas de ensino e aprendizagem 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem do Ciclo I – Língua Portuguesa. 

 

Fonte: Referencial Curricular do Sistema SESI/SP 

 

A seguir apresentaremos, de forma didática, as etapas para o desenvolvimento do 

currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem fundamentadas no 

Referencial Curricular do Sistema SESI/SP. 

1ª ETAPA: IDENTIFICAR O CONTEÚDO NAS EXPECTATIVAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM  

 - Questionar-se:  

       FIGURA 11. Identificação do conteúdo nas Expectativas de Ensino e Aprendizagem 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

2ª ETAPA: IDENTIFICAR HABILIDADES EXPLÍCITAS NAS EXPECTATIVAS 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Questionar-se: Quais habilidades (verbos/ações) estão descritas nas expectativas de 

ensino e aprendizagem? (ANEXO E) 

Tem que ter claro o conteúdo para determinar as habilidades explícitas. 

CONTEÚDO 
CONCEITUAL 

PROCEDIMENTAL 
E ATITUDINAL 

O que o conteúdo 
abarca? 

O que deve ser 
trabalhado  com 

a turma , 
considerando o 

ano/ 
conhecimento 

prévio dos 
alunos? 

Que 
conhecimento eu 

tenho desse 
conteúdo? 

De que 
preciso me 
apropriar? 
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3ª ETAPA: IDENTIFICAR HABILIDAES IMPLÍCITAS NAS EXPECTATIVAS DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

   Questionar-se: Diante desse conteúdo, que habilidades (verbos/ações) os alunos 

precisam ter desenvolvido para chegar à construção das habilidades explícitas que as 

expectativas de ensino e aprendizagem pedem? 

- Observa-se nos professores uma maior dificuldade em identificar tais habilidades e 

identificar as habilidades implícitas garante desenvolver o conteúdo em profundidade. 

- Habilidades implícitas orientam quais as melhores atividades que os professores 

terão que realizar em sala de aula. 

             Exemplo: Para o aluno LER: ele precisa antes decodificar, compreender e 

interpretar. 

                       - Demanda a reflexão do professor, para pensar e analisar quais habilidades implícitas 

os alunos precisam e que devem ser exploradas para atingir as habilidades explicitas. 

QUAL O RACIOCÍNIO? 

RELAÇÃO: CONTEÚDO                 HABILIDADES 

 

4ª ETAPA: IDENTIFICAR QUAL COMPETÊNCIA O ALUNO DESENVOLVERÁ 

NAS EXPECTATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

Questionando-se: Diante do trabalho com o conteúdo e o desenvolvimento de 

habilidades propostas nas Expectativas de Ensino e Aprendizagem, quais as competências o 

aluno poderá desenvolver para resolução de problema que contemplem esse assunto? 

QUAL O RACIOCÍNIO? 

RELAÇÃO: CONTEÚDO + HABILIDADES (EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS) + 

ATITUDES (QUE OS ALUNOS IRÃO DESENVOLVER)  

 

COMPETÊNCIAS 

 5ª ETAPA: IDENTIFICAR QUAIS DISCIPLINAS/ÁREAS DE CONHECIMENTO 

ESTABELECEM RELAÇÕES COM OUTRAS DISCIPLINAS/ÁREAS POR MEIO 

DAS EXPECTATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUAS INTERFACES 

 

Uma vez selecionadas as Expectativas de Ensino e Aprendizagem, elas precisam ser 

organizadas de modo a superar a concepção linear de currículo em que os assuntos vão se 

sucedendo sem o estabelecimento de relações, tanto no interior das áreas de conhecimento, 
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como nas interfaces entre elas. A interdisciplinaridade requer diálogos não só entre 

disciplinas próximas da mesma área de conhecimento, mas também entre disciplinas de 

áreas distintas. Para que ocorra a interdisciplinaridade é necessária a convergência de duas 

ou mais disciplinas/áreas de conhecimento. Para o sucesso deste trabalho, o professor 

juntamente com o professor coordenador deverá estudar e mapear as Expectativas de Ensino 

e Aprendizagem, por disciplinas/áreas de conhecimento e identificar quais são as 

Expectativas que poderão integrar um tratamento interdisciplinar. 

Durante a explanação das etapas de como se organiza o currículo por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem, percebe-se que a interdisciplinaridade é um tema bastante 

recorrente nos depoimentos das professoras. Elas entendem que, para elaborar o Plano de 

Trabalho Docente, se faz necessária a compreensão correta de como aplicá-la.  Essa 

dificuldade apareceu no depoimento de três professoras, conforme destacado a seguir: 

No depoimento da professora P3C, temos: 

 

[...] já se falava na interdisciplinaridade anteriormente, mas não a 

ligava por exemplo ao Português, Matemática, Geografia, mas 

áreas afins, então você fazia a interdisciplinaridade com História e 

Geografia, por exemplo, algumas vezes, Arte com Língua 

Portuguesa, mas não perpassávamos todas as unidades, todas as 

áreas de conhecimento. Qual é minha dificuldade... é fazer a Língua 

Portuguesa conversar com a Matemática, História e a Geografia.... 

é muito mais fácil como aprendi... História e Geografia, trabalhando 

juntos, Ciência  e Matemática... da forma como o material SESI...e 

quando assumi [...].(P3C - vídeo M279). 

 

 

No depoimento da professora P2A, destaca-se em sua fala “[...] mas nós fazemos a 

interdisciplinaridade por Unidades Significativas e não por Expectativas, foi assim que nos 

aprendemos.” (P2A – vídeo M294). 

A professora P1C coloca em seu depoimento: “[...] eu tenho muito dificuldade de 

“tá’ (sic)  montando meu planejamento pela Expectativa... e sei que temos que começar por 

elas... tenho essa dificuldade e minha dificuldade é muito grande, peno muito para fazer 

meu planejamento.” (P1C - vídeo M280). 

 A forma disciplinar de trabalho está tão assimilada e incorporada pelo Grupo 

Colaborativo de professoras que ao serem levadas a refletir sobre uma maneira diferente, ou 

seja, interdisciplinar, revelam que essa tarefa demanda um grande esforço e mudança de 

postura e concepção.   

  



 

161 

 

 

10º ENCONTRO: 30 de maio 

 

Neste dia, a atividade desenvolvida foi análise e leitura do artigo que trata do 

conceito de currículo e interdisciplinaridade, intitulado: Currículo Interdisciplinar: 

contradições, limites e possibilidades de Juares da Silva Thiesen (2013). O objetivo foi 

compreender melhor a concepção de interdisciplinaridade, uma vez que, nas discussões em 

encontros passados, sempre vieram à tona este tema. Portanto, se faz necessário o 

entendimento desta concepção, porque será utilizada na elaboração do Plano de Trabalho 

Docente Interdisciplinar, pelo Grupo Colaborativo de professoras.  

A interdisciplinaridade é uma exigência do mundo contemporâneo. Ela não só 

auxilia na compreensão do movimento de abertura frente ao problema do conhecimento e 

das transformações contínuas da contemporaneidade, como busca dar sentido, 

principalmente nas instituições de ensino, ao trabalho do professor, para que ambos, 

professor e aluno, delineiem o caminho que idealizaram, revejam-se no sentido de juntos 

elaborarem novos caminhos, novas pesquisas, novos saberes. Por isso, um dos principais 

pressupostos para se caminhar interdisciplinarmente é o diálogo. Este deve ser reflexivo, 

crítico, que respeite e transforme.  

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma de 

trabalhar em sala de aula, na qual se propõe um tema com abordagens em diferentes 

disciplinas/áreas de conhecimento. É compreender, entender as partes de ligação entre as 

diferentes disciplinas/áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir 

sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante 

de investigação, na tentativa de superação do saber.  

No depoimento da professora P3C ela coloca: “[...] a gente consegue fazer esta 

interdisciplinaridade dentro da sala de aula, mas não passar para o planejamento.” (P3C – 

vídeo M279). 

No depoimento da professora P5C, destaca-se:  

 

[...] cada uma tinha uma experiência de ter praticada a 

interdisciplinaridade... sem colocar no plano (se referindo ao Plano 

de Trabalho Docente), sem intencionalidade e  ter sido tão válido  e 

ter perdido, porque não está escrito em lugar algum.(P5C – vídeo 

M279) 
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O Grupo Colaborativo de professoras entendem que o Plano de Trabalho Docente 

não deve ser elaborado individualmente, mas que deve ser o resultado da construção coletiva 

pela equipe de professores, e principalmente pelo aluno. 

Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas 

disciplinas ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver 

um problema ou compreender um determinado fenômeno, sob diferentes pontos de vista. “A 

interdisciplinaridade tem uma função instrumental. Trata-se de recorrer a um saber 

diretamente útil e utilizável para resolver às questões e aos problemas sociais 

contemporâneos.” (BRASIL-MEC, 2002, p. 34).  

Japiassu (1976, 2006) posiciona a questão do diálogo como imprescindível numa 

prática educativa. Para ele é preciso que todos estejam abertos ao diálogo, que sejam 

capazes de reconhecer aquilo que lhes falta e que podem ou devem receber dos outros. Para 

que todos estejam abertos ao diálogo é necessário haver uma tomada de consciência, 

primeiramente individual. Fazenda (2002) aponta que não existe cumplicidade no ato de 

educar se não houver um encaminhamento consistente e democrático do processo de ensinar 

e aprender. 

O que pode ser analisado a partir dos relatos das professoras é que a concepção sobre 

interdisciplinaridade está presente como ato de aprendizagem em todas as práticas 

curriculares, independente da abordagem que lhe configure enquanto organização externa, 

porém, não pode estar compondo sua engenharia enquanto desenho ou prescrição, nem sua 

organização no âmbito da escola.  

 O trabalho interdisciplinar é tarefa desafiadora e complexa. É necessário romper com 

as práticas cristalizadas que ainda perpassam os contextos educativos, como também 

proporcionar um diálogo entre as diversas disciplinas/áreas de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o professor precisa mediar às situações de interação, articulando as diferentes 

áreas de conhecimento, capaz de romper com os engavetamentos de conteúdo, a 

estratificação de saberes. 

 

11º e 13º ENCONTROS: 07  e  21 de junho  

  

Estes dois encontros foram os que mais tiveram a participação das professoras, 

ficando clara a vontade de colaboração na construção de um novo modelo de Plano de 

Trabalho Docente (ANEXO F). Nestes, as professoras sentiram que podiam aplicar os 
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conceitos assimilados nos encontros anteriores para a elaboração do Plano de Trabalho 

Docente Interdisciplinar (ANEXO G). Constatamos o desejo de mudança estampado no 

rosto delas, e, principalmente, que tinham entendido como operacionalizar um currículo por 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem. Neste contexto, Fazenda (2003) afirma que a 

parceria é fundamento de uma prática interdisciplinar. 

Para o encontro do dia 07 de junho (11º encontro), o Grupo Colaborativo de 

professoras foi dividido em subgrupos por anos de ciclo. No encontro anterior fora 

solicitado à professora coordenadora que disponibilizasse o Plano de Trabalho Docente de 

Língua Portuguesa, utilizado no primeiro bimestre de 2016. A atividade solicitada consistiu 

na retomada do planejamento, para analisar e discutir com os subgrupos os caminhos 

tomados em sua elaboração. Como as professoras elaboram o planejamento em conjunto 

com outras do mesmo ano de ciclo, as Expectativas de Ensino e Aprendizagem elencadas 

eram as mesmas. Para análise e resultados desta atividade foi selecionado o subgrupo do 3º 

ano, professoras P3A, P3B e P3C. 

Neste Plano de Trabalho Docente, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, 

constavam dos seguintes itens na capa: a periodicidade bimestral do planejamento, nome da 

unidade de ensino, ano de ciclo, área de conhecimento, componente curricular, nome e 

assinatura do professor, início e término do bimestre e total de aulas previstas, e por fim, 

nome e assinatura da Coordenação Pedagógica. No interior do documento constavam quais 

eram as Unidades Significativas trabalhadas no bimestre e as respectivas  Unidades do Livro 

do aluno, Expectativas de Ensino e Aprendizagem do componente curricular, os 

Procedimentos Metodológicos escolhidos e utilizados em cada unidade significativa, de 

acordo com as atividades que seriam desenvolvidas. 

As Unidades Significativas são conteúdos considerados importantes em cada área, 

dentro dos grandes campos de conhecimento, que serão priorizados, sem que sejam 

esgotados neles mesmos. Portanto, referem-se aos blocos de conteúdo necessários para o 

desenvolvimento do trabalho com as didáticas específicas, possibilitando a construção de 

novos saberes. Assim, as Unidades Significativas têm um caráter de integração e coerência 

entre as áreas e, portanto, o fio condutor na efetivação do currículo em sala de aula. 

(REFERENCIAL CURRICULAR DO SISTEMA SESI/SP, 2016). 

 Os procedimentos metodológicos têm como objetivo explicitar uma prática 

pedagógica direcionada a uma aprendizagem significativa. São estratégias presentes na 

prática do professor e, por conseguinte, nos planos de trabalho docente, tendo como ponto 
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de partida as expectativas de ensino e aprendizagem. Não devem ser compreendidas de 

forma linear e sequencial, mas integradas, são elas: mobilização, levantamento dos 

conhecimentos prévios, análise e tomada de decisões, problematização, sistematização e 

avaliação. (SESI-SP - REFERENCIAL CURRICULAR, 2016). 

A pesquisadora solicitou ao Grupo Colaborativo de professoras que contassem como 

elaboraram o Plano de Trabalho Docente proposto pela Secretaria da Educação 

conjuntamente com a formadora do sistema SESI de Ensino. Os depoimentos abaixo foram 

gravados em áudio. 

 Segue abaixo os depoimentos das professoras do 3º ano:  

 

Pela bagagem deles íamos usar estas duas unidades significativas... 

trabalhar contos. (P3A). 

 

No meu caso foi a partir da diagnóstica que a gente já viu, antes 

mesmo da avaliação diagnóstica chegar, a gente já tinha uma 

diagnóstica da classe e o que eles estavam apresentando para a 

gente no decorrer das aulas que já tinham iniciado... e aí a gente 

partiu destas diagnósticas, desses conteúdos que já traziam para a 

gente e começou o planejamento. (P3B). 

 

Pensando na pontuação, na segmentação eram falhas que já 

apresentavam no inicio para gente. (P3B). 

 

Depois a parte metodológica... trabalhar pontuação, gramática, 

segmentação...da defasagem que tinham. (P3B). 

[...] trabalhar cruzadinhas, caça palavras, atividades de composição 

e decomposição de palavras. (P3B). 

  

 Lembro-me também que antes nós discutimos por onde nós 

começaríamos no livro, qual ia abordar... e aí entre nós ficou 

decidido que essa abordagem das anedotas, segundo a professora 

Carmem seria um pouco mais fácil de ser trabalhada porque a gente 

não conhecia as turmas, né...o que elas traziam de bagagem. (P3C). 

 

Mesmo porque a complexibilidade era um pouco menor e dava para 

a gente trabalhar outros probleminhas de troca fonética.  (P3C). 

 

Começamos pela unidade 7, nós não começamos pela primeira 

unidade do livro e sim pela 7ª, depois voltamos para 6ª (poemas), 

para trabalhar primeiro a leitura e entendimento do que eles 

leram... porque tem aluno que só lê mas não entende o que leu. 

(P3C). 
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Depois da escolha das unidades significativas... os procedimentos 

metodológicos, levantamentos de conhecimentos prévios, 

problematização. (P3C). 

 

Pela análise dos depoimentos das professoras do 3º ano, observa-se que elaboraram o 

plano de trabalho docente seguindo as orientações propostas pelo sistema. Iniciam pelas 

Unidades Significativas trabalhadas no 1º bimestre e as respectivas unidades do livro do 

aluno, Expectativas de Ensino e Aprendizagem do componente curricular e os 

Procedimentos Metodológicos.  

  No próximo encontro, realizado dia 21 de junho (13º encontro) foi solicitado que, a 

partir dos estudos e discussões sobre como organizar o currículo por Expectativas de Ensino 

e Aprendizagem, o Grupo Colaborativo de professoras pensasse num novo modelo que 

atendesse as orientações dos encontros anteriores na temática III.  

Esse encontro foi muito produtivo com o Grupo Colaborativo de professoras, foi um 

encontro fantástico onde tivemos discussões, reflexões profundas sobre o currículo 

organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem. 

Em conjunto pensamos, analisamos e refletimos sobre o novo modelo de Plano de 

Trabalho Interdisciplinar. Esse modelo contempla os mesmos dados da capa do antigo 

modelo: a periodicidade bimestral do planejamento, nome da unidade de ensino, ano de 

ciclo, área de conhecimento, componente curricular, nome e assinatura do professor, início e 

término do bimestre e total de aulas previstas, por fim nome e assinatura da Coordenação 

Pedagógica. No interior do documento são contemplados: Unidades Significativas e 

Unidade do Livro do aluno, Expectativas de Ensino e Aprendizagem baseada na 

interdisciplinaridade em três áreas de conhecimento, os Procedimentos Metodológicos 

escolhidos para desenvolvimento das Expectativas de Ensino e Aprendizagem, de acordo 

com as atividades a serem desenvolvidas.  Os depoimentos abaixo foram gravados em áudio 

(áudios 005, 007 e 008) das professoras do 3º ano. 

  

Qual o objetivo que queremos com esse conteúdo. 

A bibliografia eu já tô fazendo interdisciplinaridade com a Arte 

porque já tem os autores. (P3A - áudio 005). 

  

A estratégia de leitura em diferentes tipos textuais na Língua 

Portuguesa, Arte e História. (P3B - áudio 005). 

 

[...] primeiro passo escolher as expectativas, né?...depois tirar os 

conteúdos desta expectativa, identificar nos conteúdos as 
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habilidades implícitas...para ver quais atividades...qual é o objetivo 

que a gente quer com esse conteúdo [...].  

 

[...] aí dentro desta expectativa vai ver se esse conteúdo cabe em 

outra disciplina, em outras áreas de conhecimento, né? Que no caso 

a gente consegue elencar em Arte, em Matemática... para enumerar 

estrofes e versos...então já daria  para abordar três áreas de 

conhecimento.   

 

[...] aí a gente muda e começa a pensar já no 3º bimestre (referindo-

se ao novo modelo de Plano de Trabalho Interdisciplinar).  

 

[...] porque da forma em que tá (referindo-se ao Plano de trabalho 

docente) ele não é interdisciplinar e sim disciplinar... ele esta por 

área, separada. (P3C - áudio 005). 

 

A gente não  pensaria  na unidade significativa  a ser trabalhada , a 

gente começa pelas expectativas ...pensando o que  esta expectativa 

vai trazer, o que  a gente precisa trabalhar, quais habilidades a 

gente vai desenvolver no aluno através da Expectativa, a gente 

monta o plano não através das unidades...aí a gente vai escolher  o 

conteúdo de acordo com as expectativas por exemplo tem aqui.... ler 

e escrever diferentes tipos textuais (referindo-se a uma expectativa 

de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa do 3º ano), quais os 

conteúdos que a gente pode trabalhar  com essa mesma 

expectativa... cabe dentro de onde... mas cabe em Arte? cabe em 

Matemática? inclusive em outras.  (P3C - áudio 007).  

As escolhas das expectativas devem ser feitas por nós e todas as 

expectativas tem que ser trabalhadas. (P3C - áudio 008). 

 

[...] precisamos primeiro elencar as expectativas de todas as 

disciplinas para fazer a interdisciplinaridade e não pelas unidades 

significativas. (P3C - áudio 008). 

 

Para Shulman (2005), os conhecimentos necessários à docência, seus conhecimentos 

de base, são compostos por: o conhecimento do conteúdo a ser ensinado, que se refere ao 

conhecimento da disciplina na qual o professor é um especialista (Geografia, História, 

Matemática, etc.); o conhecimento pedagógico geral, que se refere especialmente àqueles 

princípios e estratégias gerais de manejo e organização da aula que transcendem o âmbito da 

disciplina; o conhecimento do currículo se traduz em um especial domínio dos materiais e 

dos programas que servem como “ferramentas para o ofício” do docente; o conhecimento 

pedagógico do conteúdo é definido, pelo autor, como especial amálgama entre matéria e 

pedagogia que constitui uma esfera exclusiva dos professores, sua forma própria e especial 

de compreensão profissional. 
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Uma questão importante para a análise dos processos de ensino, destacada por  

Shulman (2005), envolve:  o estudo do conteúdo do ensino, ou seja, o conhecimento que os 

professores possuem sobre os conteúdos de ensino e a maneira como esses conteúdos são 

transformados em ensino. Para ele, o ensino percorre um ciclo: “[...] começa com um ato de 

razão, continua como um processo de raciocínio, culmina numa performance de 

comunicação, de provocação, envolvimento e sedução e, então, reflete-se um pouco mais 

sobre ele até o processo poder começar novamente” (SHULMAN, 1986, p. 8). Ou seja, ao 

organizar um conteúdo de aula deflagra-se um ciclo de raciocínio – ação – raciocínio que 

envolve atividades de compreensão – transformação – instrução – avaliação – reflexão e 

nova compreensão. O professor vence a distância – ao cumprir este ciclo – que o leva de 

aprendiz do conteúdo de sua aula ao profissional propriamente dito. Construiu a capacidade 

de aprender as matérias para si mesmo, tornando-se capaz de elucidá-las de maneira 

diferente, reorganizá-las, dividi-las, ‘vesti-las’ de atividades e de emoções, de metáforas e 

exercícios, com exemplos e demonstrações, de modo que possam ser compreendidas pelos 

alunos. Na sequência das atividades: compreensão – transformação – instrução – avaliação – 

reflexão – nova compreensão, o autor destaca a atividade de transformação, pois esta 

atividade consiste na elaboração do conteúdo pedagógico que se situa entre a compreensão 

do professor e a apresentação ao aluno. 

Mesmo enfatizando a questão dos conteúdos das disciplinas, Schulman (1986), 

salienta que estes não devem ser subestimados em função de outras dimensões do ensino, 

como interações em classe, pensamento dos professores, ecologia da sala de aula, pois as 

transformações que os professores aplicam aos programas e às matérias escolares para torná-

las ensináveis, são regidas pelos condicionantes do trabalho docente e não pela lógica das 

disciplinas. 

 

4.4  TEMÁTICA IV- Contribuição do Currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem no processo de aprendizagem do professor (Desenvolvimento 

Profissional) 

 

  

No 14º ENCONTRO, a última temática a ser desenvolvida pelo Grupo Colaborativo 

de professoras foi realizada no dia 28 de junho. A atividade teve como objetivo apontar 

quais as contribuições de um currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem para o 

desenvolvimento profissional do professor. Neste dia todas as professoras estavam 
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presentes. Para darmos encaminhamento à atividade solicitamos às professoras que fizessem 

subgrupos por ano de atuação. 

O desenvolvimento profissional é um processo contínuo que reconhece a necessidade 

do professor, ao longo da sua carreira, aprofundar e adquirir conhecimentos sobre ciência, 

contexto, currículo e didática. Trata-se de um processo complexo de desenvolvimento, tanto 

pessoal como social, onde o professor se desenvolve como um todo, nos seus aspectos 

cognitivos, afetivos e relacionais. 

A seguir apresentamos o quadro dos registros escritos do Grupo Colaborativo para a 

questão levantada: 

 Quais as contribuições do currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem no processo de aprendizagem do professor?  

 

QUADRO 8. Contribuições do currículo por Expectativa de Ensino e Aprendizagem 

 

Grupo do 1º ano 

(Registro escrito) 

 Mudança de paradigma (disciplinar X interdisciplinar), 

 Reforçou a necessidade de pesquisa constante, 

 Necessidade de priorizar, elencar, pontuar os verbos explícitos e 

implícitos, identificando-os na Expectativa a ser trabalhada e 

classificando-os em procedimental, conceitual e atitudinal, baseando as 

atividades a serem trabalhadas com os alunos, nelas. 

 Ressignificar a escola junto ao aluno, pois amplia e direciona o olhar 

dos mesmos, para as coisas que vivem e realizam no seu cotidiano, 

sendo assim, motivamos os alunos a aprender, interagir e produzir 

conhecimento. 

 

SUGESTÕES 

-Trabalho colaborativo entre os professores I, II (Especialistas) e 

Coordenação, 

-Tempo hábil e real para fazermos o planejamento juntamente com 

professores do ciclo, 

-Tempo reservado para montarmos coletivamente as avaliações bimestrais 

no ano de ciclo que está sendo trabalhado, 

-A mudança que se faz necessária no planejamento para trabalharmos com o 

novo modelo, é um processo, precisamos de tempo para fazê-lo 

(gradativamente). 

Grupo do 2º ano 

(Registro escrito) 

 Ampliou o nosso conhecimento nas diversas áreas conjuntamente 

enriquecendo a nossa visão em como integrar as atividades no 

planejamento dando a este uma característica interdisciplinar. 

 Com relação a aprendizagem dos alunos conseguem assimilar melhor os 

conteúdos das diferentes áreas que se inter-relacionam, pois elas 

adquirem um significado entre ambas. 

Grupo do  3º ano 

(Registro escrito) 

 

 Direcionou nosso olhar para o que é necessário aprendermos como 

podemos fazer, buscando a construção do conhecimento. Auxiliou-nos a 

compreender e trabalhar com as Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem e principalmente na elaboração do Plano de Trabalho 

Docente, com interdisciplinaridade de maneira correta e apontada dentro 

do Plano de Trabalho Docente. 
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 Para os alunos acreditamos que através do aprendizado em espiral o 

aluno aprende e aplica o conhecimento em seu cotidiano e consegue 

perceber a interdisciplinaridade. 

 

 

SUGESTÕES 

-Acreditamos que se faz necessário a formação coletiva, pela qual possamos 

trocar ideias, sugestões e experiências. 

Grupo do 4º ano 

(Registro escrito) 

 Acaba direcionando nossas ações para um objetivo (Expectativas) a ser 

desenvolvida. A interdisciplinaridade é visível e inevitável e praticável 

dentro do currículo. Vimos que a possibilidade da interdisciplinaridade 

ser ampliada é maior. Agora nos permitirá detalhar melhor os fazeres e 

as habilidades/competências a serem desenvolvidas para que aconteça a 

aprendizagem. 

 Para o aluno será possível perceber que diversas áreas podem ser 

discutidas concomitantemente, podendo desenvolver habilidades e 

competências dentro de uma mesma Expectativa. Que bom seria ver o 

aluno através de um texto informativo, elaborar um gráfico tendo como 

base a história (cronologia) e compreender sua importância e 

interdependência. 

 

Grupo do 5º ano 

(Registro escrito) 

 A maior visibilidade do processo interdisciplinar, 

 A clareza da leitura das Expectativas de Ensino e Aprendizagem 

(reconhecimento e busca de verbos bem como sua importância para o 

processo) 

 Ampliação do conhecimento geral de currículo e  entendimento do 

processo. 

 Para o aluno a interdisciplinaridade acaba “clareando” o processo de 

aprendizagem, tornando este significativo ao aluno. Exemplo: Em 

Geografia fica mais tranquilo o entendimento numérico das posições dos 

países quando se domina a numeração ordinária em Matemática. 

 

SUGESTÕES 

- Ampliar o tempo hábil nos HTPCs para executar a formulação do Plano de 

Trabalho Docente. 

- Formação prática sem tanta teoria como mostra a Didática efetiva, 

- Plataformas com socialização de atividades (BLOG Regional) para troca 

de experiências. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o subgrupo do 1º ano, as professoras argumentaram que houve mudança de 

paradigma de uma postura disciplinar para interdisciplinar, que são cruciais para trabalhar 

com um currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem e um 

entendimento por parte delas de como isso ocorre. Reforçou a necessidade de pesquisa 

constante, de priorizar, elencar, pontuar os verbos explícitos e implícitos, identificando-os na 

Expectativa a ser trabalhada e classificando-os em procedimental, conceitual e atitudinal.  

Outra contribuição elencada pelo grupo foi a de ressignificar o papel da escola junto 

ao aluno, pois amplia e direciona o olhar dos mesmos para as coisas que vivem e realizam 
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no seu cotidiano. Dessa forma, acabam motivando os alunos a aprender, interagir e produzir 

conhecimento. Algumas sugestões também foram dadas pelas professoras do 1º ano, como 

por exemplo: que haja um trabalho colaborativo entre os professores I, II (Especialistas) e 

Coordenação, tempo hábil e real para fazerem o planejamento conjuntamente com 

professores do ciclo, tempo reservado para montarem coletivamente as avaliações bimestrais 

para o ano de ciclo que está sendo trabalhado e, por fim, a mudança que se faz necessária no 

planejamento para trabalharem com o novo modelo (Plano de Trabalho Docente 

Interdisciplinar), e, por ser um processo gradativo, precisam de tempo para construí-lo. 

O subgrupo de professoras do 2º ano pontuou que houve ampliação do conhecimento 

nas diversas áreas de conhecimento, enriquecendo a visão em como integrar as atividades no 

planejamento, assim como deu a este uma característica interdisciplinar. Com relação à 

aprendizagem dos alunos, entendem que os mesmos conseguem assimilar melhor os 

conteúdos das diferentes áreas de conhecimento que se inter-relacionam e adquirem um 

significado. 

 No relato escrito pelo subgrupo do 3º ano a contribuição deixada destacou que, 

entender a organização do currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem direcionou 

o olhar para o que é necessário aprenderem, como podem executar, buscando a construção 

do conhecimento. Auxiliou em como compreender e trabalhar com as Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem e, principalmente na elaboração do Plano de Trabalho Docente, 

com interdisciplinaridade de maneira apropriada e apontada dentro do documento. 

Consequentemente, as professoras acreditam que, através do aprendizado em espiral, os 

alunos aprendam e apliquem o conhecimento em seu cotidiano, conseguindo perceber a 

interdisciplinaridade das áreas de conhecimento. Também fizeram sugestões para o processo 

de formação, pois acreditam que se faz necessário a formação coletiva, onde possam trocar 

ideias, sugestões e experiências. 

 Montero (2005) chama atenção que o professor não pode ficar entregue a si mesmo 

e isolado porque, em colaboração, há sempre origem a um retorno, a uma avaliação 

informal, mas importante. A formação contínua deve ser uma atividade que leve à partilha 

de “boas práticas” experienciadas pelos pares, um processo que proporcione a partilha de 

saberes e experiências. As atividades de planificar e avaliar em contexto de trabalho, pela 

sua reflexividade e em nossa opinião, vão gerar oportunidades para a elaboração de 

conhecimentos sobre o ensino pelos professores. 
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   Na visão das professoras do subgrupo do 4º ano, a contribuição que tiveram para o 

desenvolvimento profissional do currículo organizado por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem, acabou direcionando suas ações para um objetivo (Expectativas) a ser 

desenvolvido. A interdisciplinaridade é visível, inevitável e praticável dentro do currículo. 

Viram que a possibilidade da interdisciplinaridade ser ampliada na interface com mais áreas 

de conhecimento é maior. Entendem que esse processo permitirá detalhar melhor os fazeres 

e habilidades/competências a serem desenvolvidas, para que aconteça a aprendizagem dos 

alunos, e os mesmos poderão perceber que diversas áreas de conhecimento podem ser 

discutidas concomitantemente, podendo desenvolver habilidades e competências dentro de 

uma mesma Expectativa.  

O depoimento da professora P4 A nos mostra claramente que apesar da concepção do 

Sistema SESI/SP contemplar teoricamente e em suas formações com os professores do 

Ensino Fundamental a interdisciplinaridade, esse movimento na prática não era real; e desde 

que começamos a temática sobre a necessidade de mudanças na prática de um Plano de 

Trabalho Docente para um Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar concluímos que a 

organização de um currículo por expectativas de Ensino e Aprendizagem não é linear. 

 

Fui na formação de ciências do 4º ano, o professor (SESI) fez 

algumas experiências com a gente e foi colocado as expectativas na 

visão da interdisciplinaridade e aí....dissemos a ele que estávamos  

fazendo este trabalho de 3ª feira, com a interdisciplinaridade e quis 

saber mais alguma coisas....e ele jogou para gente e disse que o 

material novo do SESI já está vindo com a ideia de 

interdisciplinaridade...que para gente já tá um passo na frente 

porque a gente tá fazendo esse caminho e o SESI viu agora essa 

necessidade de montar esse tipo de planejamento também e o seu 

material na  ideia de interdisciplinaridade”(vídeo 294) 

 

Entendemos que o desenvolvimento profissional dos professores deve buscar a 

superação de um “modelo” de formação de professores inicial e/ou continuada que na 

maioria das vezes não consideram os professores e/ou futuros professores como produtores 

de conhecimento. Sob este “modelo”, professores atuantes ou em formação são conduzidos 

a uma compreensão que terceiriza sua formação a outrem, e embora compreendam a 

necessidade de estar em constante formação, esperam que seus gestores, por meio de 

políticas públicas, promovam tal formação, a partir do conhecimento advindo de 

especialistas. 



 

172 

 

 

Montero (2005) aponta que muitas das iniciativas de formação contínua assumem a 

forma de algo que é feito aos professores e não com eles, muito menos por eles. Na 

formação contínua dos professores tem sido ignoradas em aspectos como: o propósito do 

professor; o professor enquanto pessoa; o contexto do ensino (ou o contexto real em que os 

professores trabalham); a cultura do ensino e as relações de trabalho que os professores 

estabelecem com os seus colegas. 

Finalmente, o subgrupo do 5º ano houve uma maior visibilidade do processo 

interdisciplinar, clareza da leitura das Expectativas de Ensino e Aprendizagem 

(reconhecimento e busca de verbos bem como sua importância para o processo), ampliação 

do conhecimento geral de currículo e entendimento do processo de como é um currículo 

organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem. Colocam que, para o aluno a 

interdisciplinaridade acaba “clareando” o processo de aprendizagem, tornando significativo. 

Neste contexto, o depoimento de P5C é relevante: 

 

Do quanto ficou visível a interdisciplinaridade e da importância 

dela, porque as vezes a gente fala, sabe, conhece, mas faz acontecer 

quando  a gente faz a atividade... aqui fica bem mais claro.... acho 

que essa contribuição foi grandiosa porque nosso grupo aqui não 

consegue efetivar quando vai fazer o planejamento... até pensa, mas 

não consegue colocar porque não pensa nas expectativas 

(currículo), não pensa no conteúdo abarcando uma outra disciplina, 

só pensa naquela disciplina, do processo... maior contribuição de 

como fazer e como é importante para o aluno [...].  (P5C – vídeo 

M296).  

 

A mesma professora continua seu depoimento, com relato e reflexão sobre a 

formação inicial em curso de Pedagogia, afirmando que: 

 

[...] depois dessa discussão (referindo-se aos estudos sobre a 

organização do currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem) tive uma reunião com as meninas do PIBID (alunas 

da Pedagogia) para fechar o semestre fui falar para elas... olha 

gente, vocês foquem nisso porque agora vai se trabalhar, a 

tendência nacional é de trabalhar a interdisciplinaridade, quando 

vocês forem fazer...dei alguns exemplos que a gente tinha usado 

aqui... uma olhou para a outra e disse é muito mais fácil fazer isso.... 

se eu tivesse uma pedra tinha tacado (rsrs)... porque não é tão mais 

fácil... é que elas são mais “ frescas” , estão chegando agora com 

essa proposta e a gente não tem, e cara eu tô sofrendo... Lá na 

formação delas... graduação em Pedagogia não tão falando sobre 

essa ideia de interdisciplinaridade, elas vão sair sem essa ideia , 
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mas as que estão fazendo o  PIBID vão ter a ideia porque a gente tá 

abrindo, mas as que não fazem PIBID vão chegar igual como a 

gente chegou, vai ter o mesmo sofrimento e a ferramenta (referindo-

se ao Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar) agora já tá 

pronta e que a gente vai tá passando para elas. (P5C - vídeo M296).  

 

 Mello (2000) afirma que há um distanciamento no curso de formação do professor 

polivalente, pois preparação se reduz a um conhecimento abstrato situado nos cursos de 

Pedagogia e imprime no profissional uma identidade pedagógica esvaziada de conteúdo a 

ser ensinado. Muito embora existam exceções, a observação se aplica à maioria dos cursos 

ou programas de educação inicial de professores. 

 Entendendo a importância da contribuição do currículo por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem no processo de aprendizagem, assim como no desenvolvimento profissional 

do professor, considerando os dados coletados e as análises realizadas no decorrer desta 

pesquisa espera-se que os resultados contribuam com a construção de políticas públicas de 

formação de professores para a rede municipal de ensino de Araraquara. 

  

 O 15º ENCONTRO, realizado no dia 6 de julho, foi o encerramento das atividades. 

Nesta data houve o agradecimento ao Grupo Colaborativo de professoras e a Equipe 

Gestora, pois não mediram esforços para que essa pesquisa fosse desenvolvida.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 A pesquisa aqui apresentada propôs realizar uma investigação sobre as necessidades 

formativas de como os professores compreendem e desenvolvem um currículo organizado 

em Expectativas de Ensino e Aprendizagem, identificando suas dificuldades e os desafios, 

analisando perspectivas em sua prática pedagógica docente e identificando, na concepção 

dos professores e a partir da sua prática docente, propostas e necessidades de aprimoramento 

por meio de formação continuada. 

O desenvolvimento desta pesquisa mostrou que para o entendimento de um currículo 

organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem foi necessário inicialmente retomar 

aspectos da trajetória de desenvolvimento profissional, discutindo conceitos pautados na 

teoria de Schulman tais como conhecimento da Base do Conhecimento de Ensino 

(Conhecimento do Conteúdo Específico, Conhecimento Pedagógico, Conhecimento 

Pedagógico do Conteúdo) e o Processo de Raciocínio Pedagógico. 

 Pautada na teoria de Shulman (2005), as professoras entenderam que toda e qualquer 

ação educativa tem sempre uma intencionalidade e que, no âmbito dos estudos sobre a 

aprendizagem da docência, existe uma base de conhecimento para o ensino que se refere a 

um repertório profissional.  

Essa base de conhecimento está na capacidade do professor em transformar seu 

conhecimento do conteúdo em formas de atuação que sejam pedagogicamente eficazes para 

a aprendizagem dos alunos. 

Outra necessidade formativa identificada refere-se à concepção de currículo 

fundamentado numa visão crítica e contemporânea que considera o currículo numa 

perspectiva multicultural e também, o processo de construção de conhecimento pelos 

professores e alunos. 

O estudo e a compreensão das Expectativas de Ensino e Aprendizagem demandou 

explorar conceitos como as diferentes características de conteúdo, tais como conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais; conceitos de habilidades explícitas e implícitas 

(expressas por verbos) e competências e o tratamento da interdisciplinaridade. 

O próprio coletivo de professores identificou a incoerência do Plano de Trabalho 

Docente segmentado por disciplinas inviabilizando a proposta de trabalho interdisciplinar. 
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Esse é um ponto que merece destaque, pois revela um avanço, um amadurecimento e a 

incorporação dos conceitos trabalhados durante os encontros. 

A questão do tratamento da interdisciplinaridade no currículo por Expectativas de 

Ensino e Aprendizagem na elaboração do Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar  

permeou todos os encontros da temática III. Era um tema recorrente e que muito incitava o 

Grupo Colaborativo de professoras para aprender este conceito e aplicá-lo como estratégia 

do trabalho educativo, pois a fragmentação na elaboração do planejamento entre os 

professores e a sua descontinuidade de um ano ao outro do ciclo revelavam fragilidades que 

não atendiam ao ideário do currículo organizado por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem como proposta pedagógica que promova um percurso mais justo e com um 

acompanhamento permanente dos nossos alunos ao longo da escolaridade. 

O Grupo Colaborativo contribuiu positivamente, sob a ótica das professoras, para o 

crescimento profissional, tratando assuntos próximos à realidade que cada uma vivenciava 

em suas salas de aula, com os alunos, possibilitando a observação de que a dificuldade em 

operacionalizar o currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem são semelhantes e 

enfrentadas por outras professoras, em outras situações, portanto possibilitando momentos 

de trocas de experiências, sugestões, ideias, refletindo coletivamente sobre as dificuldades 

de cada uma. Essa indicação das professoras permite apontar a necessidade da formação 

contemplar, assim como o grupo colaborativo, uma aprendizagem profissional coletiva com 

troca de experiências e saberes, já vivenciados no próprio grupo que são ampliados e 

aprimorados por meio das conversas, das discussões, das reflexões e das intervenções 

realizadas pelo formador construindo um saber-fazer fundamentado teoricamente e 

possibilitando a efetiva mudança na ação pedagógica. 

Outro aspecto relevante é a necessidade de formação “in loco” constituindo-se como 

mais produtiva para a compreensão do processo, pois possibilita maior proximidade com o 

contexto vivido e proporciona maior clareza, serenidade, tranquilidade para discutir e refletir 

sobre as próprias práticas do cotidiano. 

 As professoras indicaram que houve ampliação e/ou aprofundamento de 

conhecimentos a partir da participação no Grupo Colaborativo de Trabalho, destacando 

aspectos relacionados à maior visibilidade de lidar com esta organização curricular por 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem, entenderam que o mesmo necessita de um 

posicionamento interdisciplinar e também um sentimento de segurança e pertencimento, por 
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serem protagonistas na elaboração de um novo modelo de Plano de Trabalho Docente 

Interdisciplinar.   

Outro aspecto solicitado e destacado pelo grupo de professoras foi a necessidade da 

troca de experiências para a ampliação de conhecimentos em momentos coletivos de 

trabalho, em parceria com os professores dos anos iniciais e especialistas e, também, 

momentos de estudo e aprofundamento por áreas de conhecimento. 

Para Fazenda (2003), a parceria permite ao professor partilhar não somente o 

conhecimento cognitivo, mas também tudo o que o rodeia. Por ela, é possível a criação de 

um ambiente, cujos ideais da própria vida sejam compartilhados. Isso só se torna possível 

quando o grupo de professores passa a perceber a concepção de mundo, de homem e de 

sociedade que desejam formar e, a partir daí, passam a assumir as mesmas aspirações. 

Necessitam “oxigenar” as ideias e se sentem seguras para se colocarem no grupo, 

quando percebem que outras professoras apresentam as mesmas dificuldades, sendo 

experiente ou iniciantes à carreira. Esta questão não foi tratada nesta pesquisa, sobre como 

as professoras experientes auxiliam as professoras iniciantes, mesmo porque o Grupo 

Colaborativo entendeu que isto é muito relativo e ficando este tema para ser investigado 

num próximo trabalho. 

A pesquisa investigativa por ser muito dinâmica, às vezes, sentimentos como 

ansiedade e insegurança apareciam, pois exigiam que decisões fossem tomadas a qualquer 

instante no processo. Os motivos para essa ansiedade são de várias naturezas: se o grupo 

está gostando dos encontros; se estão cansadas de  falar  sobre  aprendizagem e 

desenvolvimento profissional e currículo; se os encontros estão sendo preparados 

corretamente e da melhor forma, se as professoras estão aprendendo e aproveitando as 

discussões tanto quanto a pesquisadora, entre outras.  

Esta ansiedade é até um fator positivo no sentido de que ela mantém a consciência  e  

responsabilidade do pesquisador, em manter-se em constante atenção com o processo de 

investigação e, assim, garantir o rigor científico, pela dedicação, preparação e investimento 

gerado em consequência do estado de ansiedade. 

Sentimentos tais como entusiasmo e otimismo também se fizeram presentes, e, acima 

de tudo, momentos ricos de formação, de troca de experiências e vivências são imperiosos 

para qualquer pesquisador.  

A não existência de uma dinâmica padronizada no Grupo Colaborativo de Trabalho 

também foi outra aprendizagem desenvolvida, pois o grupo está sujeito às interferências 
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advindas da vida de cada uma das participantes, evidenciado muitas vezes pelos motivos da 

ausência de algumas professoras nos encontros. 

Evidencia-se a necessidade e relevância de se voltar o olhar sobre a formação 

docente para o desenvolvimento profissional, não somente por tratar-se de um campo ainda 

pouco pesquisado, mas também pelas possibilidades que estudos nessa direção podem 

oferecer para a ampliação do conhecimento sobre currículo no processo de formação e 

atuação dos professores, bem como para um maior entendimento sobre a docência nessa 

realidade específica. Indicam, ainda, uma possibilidade promissora a se refletir em termos de 

políticas públicas para a formação continuada de professoras. 

Convém ressaltar que as políticas públicas educacionais também são uma 

necessidade formativa de professores. Implantadas pelo Estado e elaboradas sem nenhuma 

participação dos professores, cabendo a eles apenas executá-las, sem direito a refletir e 

discutir sobre relações que trarão consequências diretas para o seu trabalho, vêm causando 

mudanças no cotidiano docente. Portanto, o fazer do professor, sua autonomia e a identidade 

docente, que também está intimamente atrelada à instituição escolar, vêm sofrendo com as 

ações impositivas das políticas públicas voltadas para educação. 

 Essa proposta de formação continuada representa uma possibilidade qualitativa de 

formação em serviço e de parceria universidade-escola, além de possibilitar às professoras o 

compartilhar de experiências e aprendizagens, de essencial importância no decorrer das 

práticas docentes, indicando minimizar os momentos de angústias, de medos e de incertezas, 

característicos do fazer docente.  

No último encontro realizado com as professoras para conversar e agradecer sobre o 

trabalho realizado, as mesmas apontaram a necessidade de um trabalho contínuo sobre 

currículo organizado por Expectativas de Ensino e Aprendizagem e a continuidade deste 

trabalho. Mediante esta solicitação, no semestre seguinte foi trabalhado o tema “Avaliação e 

elaboração do instrumento prova”, a partir da perspectiva da interdisciplinaridade. 

 No desenvolvimento deste trabalho observei alguns desafios que precisarão ser 

enfrentados ainda no campo educacional: 

- a necessidade de estudos empíricos que busquem dentro do campo curricular 

investigar como a noção de Expectativas de Ensino e Aprendizagem vem influenciando na 

elaboração e implantação dos currículos nas escolas.  
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- como o currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem tem se estruturado e 

incorporado no discurso e na prática docente sem ferir a diversidade, os contextos regionais 

e a autonomia de professores, escolas e redes.  

  - a necessidade de rever a matriz curricular dos cursos de formação de professores 

(Graduação em Pedagogia e Licenciaturas), para que contemple as tendências atuais na 

organização curricular, tendo em vista as necessidades de aprendizagem dos alunos e 

reafirmando os princípios político-pedagógicos que dão suporte às iniciativas educativas a 

serem implementadas. 

  Considero que este trabalho muito contribuiu para o meu desenvolvimento 

profissional, ampliando e qualificando minha atuação enquanto supervisora, docente e 

pesquisadora no campo de estudos sobre currículo organizado por Expectativas de Ensino e 

Aprendizagem. No desenvolvimento desta pesquisa pude constatar, mais nitidamente, a 

produção de um conhecimento novo, capaz de contribuir com as pesquisas nesta área e 

perceber que estudos sobre currículo e interdisciplinaridade e sua relação com a prática 

docente precisam continuar a serem realizados, proporcionando novas perspectivas para a 

educação. 

Finalizando, destaco a dedicação e a preocupação das professoras em oferecer uma 

educação de qualidade para os alunos e, se essa não é oferecida na dimensão crítica, isso não 

se deve à falta de interesse, mas ao contexto que os produziu e à falta de uma política de 

formação de professores que contemple a formação crítica sobre o tema currículo e 

formação de professores, boas condições de trabalho e tempo para estudo dentro da escola. 
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  ANEXOS 

 

 

A- Lei Municipal n° 4.938 (13/11/970) que institui o Sistema Municipal de Ensino. 

 

 B- Proposta de Construção de um projeto pedagógico para o Ensino Fundamental,  

 tendo como base a concepção de escola ciclada. 

 

 C- Projeto Político-pedagógico da escola ciclada.  

 

D-Questões sobre caracterização da trajetória pessoal e profissional das professoras 

 E - Lista de Verbos ( Conceituais, Procedimentais e Atitudinais) 

 F- Modelo de Plano de Trabalho Docente.  

 

 G- Modelo de Plano de Trabalho Docente Interdisciplinar. 
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ANEXO A 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 
 

LEI N° 4.938 

De 13 de novembro de 1.997 

 

 Dispõe sobre a instituição do Sistema 

Municipal de Ensino e dá outras 

providências. 

 

 

 

    O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Araraquara, Estado de são 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais, e de acordo com o que aprovou a Câmara 

Municipal, em sessão ordinária de 10 de novembro de 1997, promulga a seguinte lei: 

 

    Artigo 1° - Fica instituído o sistema Municipal de ensino do 

Município de Araraquara com suas atribuições, organizações e composições, definidas com 

o instituído de garantir o cumprimento da Lei de diretrizes e Bases da Educação, Lei 

9.394/96, em consonância com a constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

    Parágrafo único – A instituição do sistema Municipal de 

Ensino está regulamentada no artigo 211 da Constituição Federal e na Deliberação CEE 

11/97 aprovada em 30/07/97. 

 

    Artigo 2° - O Sistema Municipal de Ensino será composto de: 

- Conselho Municipal de Educação, 

- Secretaria de Educação do Município, 

- Instituições Municipais de Ensino, 

- Instituições Particulares de Educação Infantil 

- Órgãos auxiliares de Educação. 

 

                                   Artigo 3° - As Instituições Municipais de Ensino 

compreendem as áreas: 

 

a- Educação Infantil – CERs (Centro de Educação e Recreação) 

- compreende o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. 

 

b- Educação Fundamental – EMEF (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) 

- constitui o atendimento aos alunos do ensino fundamental, compreendendo de princípio 

o 1° ciclo (1ª a 4ª série). (artigo: 11, inciso V. da LDB 9394/96). 

 

c- Educação Especial 
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- compreende o atendimento educacional aos portadores de necessidades educativas 

especiais (Art. 58° da LDB). 

 

d- Educação Complementar – CEC (Centro de Educação Complementar) 

- compreende o atendimento educacional complementar oferecido às crianças que 

frequentam o ensino fundamental. 

 

e- Educação Supletiva 

- compreende o atendimento educacional especializado para os indivíduos que não 

tiveram acesso à escola na idade própria ou para indivíduos insuficientemente 

escolarizados. (art.87 parágrafo. 3°, inciso II da LDB). 

 

            Artigo 4° - Instituições Particulares de Educação Infantil: 

- constitui a área de supervisão e fiscalização de creches e pré-escolas da rede particular 

de ensino infantil, abrangendo também escolas comunitárias e filantrópicas (Deliberação 

CEE 11/97). 

 

            Artigo 5° - Órgãos Auxiliares de Educação : compreende as 

áreas auxiliares: 

- de alimentação e nutrição 

- de transporte 

 
                                                   Artigo 6° - As normas legais que regulamentarão o Sistema 

Municipal de Ensino serão estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação e integram-se às 

políticas e planos educacionais da União e do Estado. 

 

           Artigo 7° - O controle das Instituições de Ensino compete aos 

especialistas da educação convencionados a Secretaria Municipal de Educação. 

 

           Artigo 8° - Compete aos especialistas de Educação: 

a) Assessorar o Conselho Municipal de Educação. 

b) Realizar estudos e pesquisas necessários ao embasamento pedagógico do Sistema 

Municipal de Ensino. 

c) Incumbir-se das tarefas que lhe forem atribuídas. 

 

          Artigo 9° - Ao Sistema Municipal de Ensino será facultado a 

integração de ações em parceria com as demais Secretarias do Município e recursos da 

comunidade para melhor assegurar  a efetivação e o funcionamento harmônico das questões 

da educação e do ensino do município de Araraquara. 

 

         Artigo 10 – O Sistema Municipal de Ensino goza de autonomia, 

dentro dos limites da lei, e assume um compromisso sério e consistente com a educação, 

com qualidade efetiva em benefício de toda a comunidade. 
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          Artigo 11- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Araraquara, aos 13 (treze) de novembro de 1.997 (mil 

novecentos e noventa e sete). 

 

 

 

                                                DR. WALDEMAR DE SANTI 

-Prefeito Municipal-  

 

Publicada na Secretaria de Expediente  na data supra. 

 

 

 

                                        DR. RENAN HENRIQUE DALL'ACQUA 

- Diretor do Departamento de Expediente – 

 

Arquivada em livro próprio n° 01/97. 

Processo n° 09/97 – Guichê n° 16.392/97 – ("PC") 

 

 

Publicada no Jornal local "O IMPARCIAL', de Sábado, 15  novembro 97. 
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ANEXO B  

 

SECRETARIA MUNICIAL DA EDUCAÇÃO DE ARARAQUARA 

 

PROPOSTA DE CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO PEDAGÓGICO PARA O 

ENSINO FUNDAMENTAL, TENDO COMO BASE A CONCEPÇÃO DA ESCOLA 

CICLADA. 

 

  "O currículo deve buscar uma proposta político-pedagógica progressista, 

voltada para as classes populares na superação das condições de dominação a que estão 

submetidas, propiciando uma ação pedagógica dialética, na qual se faça efetiva a 

construção do conhecimento e a relação entre aprendizagem e desenvolvimento da 

comunidade escolar, tanto do(a) professor(a), como do pai/mãe e do funcionário(a), através 

de uma atitude interdisciplinar, viabilizada pela curiosidade científica de forma dinâmica, 

criativa, espontânea, comprometida, autônoma, contextualizada, agradável, desafiadora, 

original e lúdica..."(Porto Alegre, Cadernos Pedagógicos – Ciclos de Formação, proposta 

político-pedagógica da Escola Cidadã). (CP-9, p.9) 

 

Por que ciclos? 

 

  "A noção de ciclos é pedagogicamente funcional por corresponder melhor à 

evolução da aprendizagem da criança e prever avanços na aprendizagem de compet6encias 

específicas, mediante uma organização curricular mais coerente com a distribuição dos 

conteúdos ao largo do período de escolarização. A adoção de ciclos tende a evitar as 

frequentes rupturas, ou excessiva fragmentação do transcurso escolar, assegurando a 

continuidade do processo educativo, ao permitir que os professores adaptem a ação 

pedagógica aos diferentes ritmos de aprendizagem referentes ao período em questão". ( 

MEC – Parâmetros curriculares nacionais, versão preliminar, 1995) 

 
A ESTRUTURA DA ESCOLA CICLADA 

 

1° CICLO 2° CICLO 3° CICLO 

6-7 

ANOS 

7-8 

ANOS 

8-9 

ANOS 

9-10 

ANOS 

10-11 

ANOS 

11-12 

ANOS 

12-13 

ANOS 

13-14 

ANOS 

14-15 

ANOS 

 
GRUPOS DE PROGRESSÃO 

 

 Para alunos com perdas entre a idade e a escolaridade 

 Trabalho dirigido para superação das dificuldades e lacunas 

 Possibilidade de avanço para o ciclo seguinte, ao longo do processo. 

 

I Ciclo de Formação 

- Caracterizado pela estreita integração com os princípios da educação infantil. 

- Ação educacional centrada na relação com várias linguagens e diferentes processos de 

expressão (plástico, dramático, musical). 
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 II Ciclo de Formação 

- Dá continuidade e aprofunda o ciclo anterior, acrescentando novos conhecimentos: 

noções de cultura, estudo geo-político-histórico, ampliando-se as noções próximas do 

meio para espaços mais abrangentes: cidade, pais, mundo. 

 

 III Ciclo de Formação 

- completa e se transforma numa etapa de culminação do Ensino fundamental e de 

transição para o Ensino Médio 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO POR COMPLEXOS TEMÁTICOS NOS CICLOS DE 

FORMAÇÃO 

 

  "O Complexo Temático provoca a percepção e a compreensão da realidade, 

explicita a visão do mundo no qual se encontram todos os envolvidos em torno de um objeto 

de estudo e evidencia as relações existentes entre o fazer e o pensar, o atuar e o refletir, a 

teoria e a prática" (CP-9, p.21). 

 

  O complexo temático pressupõe uma visão de totalidade, por meio da 

perspectiva de cada área do conhecimento, rompendo com o conhecimento fragmentário. 

 

Como se constrói um currículo por Complexos Temáticos? 

a) Considerando as condições fundamentais relativas à seleção e continuidade do complexo 

temático, levando em consideração a preocupação com a prática e a realidade social. 

b) Tomando o complexo temático como ponto de partida para refletir ideias e 

conhecimentos baseados no estudo de determinado fenômeno. 

d) Garantindo a interdisciplinaridade, na correlação interna, na lógica e desenvolvimento 

do complexo. 

e) Não considerando o complexo como concentração de todas as áreas sem todos os 

momentos, mas como subordinação das áreas a uma ideia global. 

f) Superando na prática e gradativamente, as dificuldades que essa visão totalizadora 

implica, frente a uma cultura cristalizada do conhecimento fragmentado. 

g) Fazendo um balanço periódico na prática do trabalho temático. 

h) Identificando temas estéreis, sobre os quais o complexo não pode basear-se, que têm 

interesse pontual, mas não tem relação com a realidade da comunidade escolar. 

i) Levando em conta quatro diretrizes que orientam a estruturação curricular. 

- a sócio antropológica (leitura do contexto do educando); 

- a sócio psicopedagógica (leitura sócio-interacionista do processo de desenvolvimento do 

educando; 

- a sistematização realizada nas diferentes áreas do conhecimento (leitura histórica do 

conhecimento acumulado em cada disciplina); 

- a caracterização geral do que se pretende em cada ciclo (leitura político-pedagógica-

filosófica do coletivo da escola; 

- a sequência entre os Complexos Temáticos sucessivos, possibilitando a ampliação e 

aprofundamento gradual. 

O CAMPO CONCEITUAL DO COMPLEXO TEMÁTICO NOS CICLOS DE 

FORMAÇÃO 
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Conceitos – originários de situações problema concretas, apoiados em representações  

anteriores que os alunos trazem, a cada momento, para o contexto de aprendizagem escolar e 

que são ali problematizados. 

 

- Cada conceito se encontra no centro de uma rede complexa que envolve várias áreas do 

conhecimento da vida humana não se apresentando uma ordem, porque as formas do 

relacionamento inter-conceitual são variadas e tomam diferentes direções. 

Por exemplo: os conceitos do ser humano, natureza, cultura, que podem ser estudados 

sob  múltiplas visões, a partir de redes conceituais de diferentes disciplinas científicas. 

 

 

- Os conceitos ajudam a pensar o Complexo Temático, permitindo descrever suas relações 

internas e articulando uma coerência que lhe dá sentido, conectando-se com outros 

Complexos Temáticos, atravessados por um conjunto de conceitos e situações que 

contribuem para dar-lhe significação e que é seu conteúdo. 

 

Campo conceitual – conjunto de conceitos, dispostos como uma trama intencional, na qual 

estão integradas ideias que organizam as aprendizagens escolares. Os conceitos não são 

ensinados, mas construídos pelos indivíduos, a partir das relações que estabelece com o 

universo e com os outros, num campo conceitual. 

 

 

Ponto de partida para a organização dos complexos temáticos 

Realidade 

Questões sociais 

Necessidades e experiências vividas  

 

Fio condutor  

Complexos temáticos 

Reflexão e análise 

 

Definições pedagógicas 
Áreas curriculares 

Objetivos/princípios 

Campos conceituais 

Didática/metodológica pedagógica 

- Seleção de "conteúdos relevantes” 

- Processo de avaliação 

 

A ESCOLA CICLADA E SUA ORGANIZAÇÃO 

 

Gestão: desenvolvida de modo coletivo, com a participação de todos os segmentos nas 

decisões. 

1. Comunidade Escolar: 

– Conselho de escola 

-     Direção 

- Suporte pedagógico/educacional 

-  Equipe de apoio à ação educativa 
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-     Corpo docente 

-     Corpo discente 

-     Pais/mães, familiares ou responsáveis. 

 

2- Equipe diretiva: diretor e/ou vice-diretor (dependendo da dimensão da escola) 

 

3-   Suporte pedagógico/educacional 

- Supervisão escolar (ligado à Secretaria) 

- Professor-coordenador 

- Orientador pedagógico-educacional 

- Professor – coordenador (articula todos os coletivos da escola; reflete e avalia, passo a 

passo o planejamento escolar, incluindo o planejamento referente aos temas transversais; 

favorece a socialização do saber docente, estimulando o intercâmbio de experiências na 

comunidade escolar; participa dos coletivos de ciclo e de ano; participa de todos os 

processos de avaliação, seja de alunos, seja do trabalho educacional da unidade como um 

todo; elabora e discute nos coletivos, propostas de intervenção visando a melhoria da 

qualidade da aprendizagem; coordena os conselhos de classe; acompanha o trabalho da 

aula; acompanha o trabalho do laboratório de informática; assessora o conselho de 

escola e a direção no que diz respeito a suas atribuições. 

 

-  Orientador pedagógico-educacional: atende a um conjunto de quatro escolas , respeitando 

as especificidades de cada uma delas (Assistente Educacional-Pedagógico). Assessora o 

coletivo de professores; investiga e analisa a situação dos alunos; acompanha as atividades 

docentes; propõe iniciativas visando democratizar as relações na escola, estimular o 

processo de desenvolvimento pessoal e do grupo; garantir o processo de avaliação global da 

unidade; participar de Conselhos de Classe: assessorar o Conselho de Escola e a direção. 

 

4. Coletivos dos ciclos de formação: 

 

Coletivo do Ciclo I 

- Professor referência ou tutor, para cada grupo de alunos. 

- Professor Itinerante, (pode atuar também em outros ciclos) 

- Professor que atue em Arte-educação (atuando em outros ciclos) 

- Professor de educação física (atuando em outros ciclos) 

- Estagiário de pedagogia ( um para cada duas escolas). 

 

Coletivo do Ciclo II 

- Professor referência ou tutor – generalista (ou por grandes áreas), atuando em dois 

grupos. 

- Professor itinerante (atuando em todos os grupos e/ou em outros ciclos, dependendo das 

dimensões da escola). 

- Professor de Arte-Educação da escola (atuando com alunos de outros ciclos e de outros 

períodos). 

- Professor de educação física da escola (atuando com alunos de outros ciclos e de outros 

períodos) 

- Professor de língua e cultura estrangeira, em oficinas oferecidas em horário contrário. 

- Estagiário de pedagogia (1 para cada duas escolas). 

 

Coletivo do Ciclo III 
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Professor de referência ou tutor (itinerante) 

- Professor de Língua Portuguesa e Literatura 

- Professor de Matemática 

- Professor de Ciências 

- Professor de História 

- Professor de Geografia 

- Professor de Filosofia 

- Professor de Língua e Cultura estrangeira moderna 

- Professor de Educação Física 

- Professor que atue em Arte-Educação 

 

- O professor de Arte-Educação deve contemplar a necessidade de experiências 

globalizadas nas artes (artes plásticas, música e artes cênicas). 

 

- Professor Itinerante – não é, em princípio, um substituto, embora também atue como tal, 

em caso de necessidade. Tem atribuição de carga horária nas classes pertencentes aos 

ciclos de que participa, porque todos trabalham num projeto integrado de cada ciclo: em 

caso de ausência de um dos membros do coletivo, qualquer outro membro poderá 

substituí-lo, porque participa do Complexo temático do ciclo. 

 

- Professores de Arte-Educação e Educação Física atuam em dois planos:  na oferta de 

Base (com as classes que estudam no horário de sua jornada de trabalho) e na oferta de 

Complementos Curriculares, caso haja horas remanescentes na sua jornada de trabalho 

para grupos de alunos de outro horário ou como carga suplementar em outro horário). 

Assim, atuam em projetos de complementos curriculares da escola, ligados à sua área de 

atuação (oficinas de artes e grupos de recreação ou outros - incluídos na sua carga 

horária, ou como carga suplementar), a critério de cada escola, para os alunos do período 

contrário. 

 

5. Equipe de Apoio: 

- Secretário 

- Agente Educacional II (atuará como auxiliar na biblioteca da escola e nos demais 

espaços coletivos da escola) 

- Merendeiros 

- Serviços Gerais 

- Porteiros 

 

ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS DE TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

Reuniões semanais: 

- Por ciclo  

- Por ano de ciclo 

- Por área de estudo 

Reuniões mensais: gerais. 
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ANEXO C 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 

 
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA CICLADA 

 
  A Secretaria Municipal de Educação vem encaminhar a apreciação do 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, o projeto da "Escola Ciclada", para as 

Escolas da Rede Municipal de Ensino. O projeto tem como principal referencia a Proposta 

da Escola Cidadã na cidade de Porto Alegre, tal como esta expressa no Caderno da 

Secretaria Municipal de Educação  daquele município. 

 

Introdução  

 

  Deparamo-nos hoje, mais do que em qualquer tempo, com desafios imensos 

postos a escola pública, aos professores e educadores de modo geral. As Mudanças sociais 

em todo o mundo se processam aceleradamente, impondo a todos novos modos de viver e 

conviver,, novos aparatos tecnológicos, novos valores sociais e culturais, enquanto as velhas 

concepções educacionais insistem em manter-se fossilizadas, criando contingentes de 

adolescentes e jovens desprovidos de condições intelectuais para enfrentar os desafios que a 

sociedade lhes impõe. 

  Nessas condições, os professores, agentes diretos do processo educacional 

acumulam frustrações e desesperança diante de um significativo contingente de crianças e 

adolescentes que apresentam severas dificuldades de aprendizagem para as quais as 

inúmeras tentativas se revelam quase sempre ineficazes. 

  Enfrentar essa situação exige, portanto, iniciativas inovadoras, no que se 

referem aos procedimentos didático-pedagógicos, incluídos os de avaliação, como também 

uma especial atenção a comunidade de pais e do entorno da escola. 

  Além disso, o desafio exige investimentos maciços na qualidade de ensino, 

com efetivo suporte pedagógico, que possibilitam a recuperação ao longo do período letivo  

com atendimento individualizado ou em pequenos grupos, para aqueles alunos que não tem 

condições de sozinhos, trilharem o caminho do desenvolvimento cognitivo, condições essas 

que devem ser identificadas por meio de um conjunto de procedimentos avaliativos. 

  A proposta que ora apresentamos, baseada no sistema de ciclos, esta 

plenamente respaldada na legislação vigente, uma vez que a LDB apresenta a possibilidade 

de organização do ensino fundamental, não apenas em séries, mas também em ciclos de 

formação que estamos pretendendo adotar nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

completo. 

  É importante mencionar, ainda, o artigo 57 do Capítulo IV da Lei n° 8069/90 

que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, afirmando que "o Poder Público 

estimulara pesquisa, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, 

currículo, metodologia, didática e avaliação com vistas a inserção de crianças e adolescentes 

excluídos do ensino fundamental obrigatório. 

  Cabe ressaltar que o sistema de escola ciclada, que estamos procurando 

implantar em Araraquara, não pode ser confundido com aprovação automática, mas deve 

garantir pelo trabalho árduo, a aprendizagem de todos, respeitados seus ritmos e condições 

individuais. 
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1- Da Escola, Filosofia, Fins e Objetivos. 

 

1.1 - A concepção de Escola Ciclada inspira-se em experiências implantadas em algumas 

cidades a partir de 1996, em particular as experiências das cidades de Belo Horizonte, 

Porto Alegre e Blumenau.           

 Em Araraquara, sua implantação tem como ponto de partida um processo de 

discussão com toda a Rede Municipal de Ensino Fundamental, indicada como diretriz na 

Conferencia Municipal de Educação, já em 2002, as duas escolas dos assentamentos 

rurais e EMEF Henrique Scabello, do Jardim das Hortênsias. 

Adotamos como princípio que a proposta seja implantada gradativamente, nas 

escolas que apresentarem condições de estrutura física e material compatível com o 

projeto e nas quais a equipe educacional espontaneamente venha aderir a proposta, 

passando a trabalhar, calcada na própria prática, na definição dos princípios que 

nortearão a construção dos regimentos escolares. 

 

1.2 – A Concepção de Conhecimento - A Escola Ciclada parte do pressuposto de que o ser 

humano busca constantemente o novo, anseia por aprender e é isso que possibilita a 

construção do conhecimento. Pressupõe-se uma interação reciproca entre o sujeito e o 

objeto, ser humano e mundo a ser conhecido, um modificando o outro no processo de 

construção de conhecimento. 

A organização curricular se dá "a partir de uma concepção interdisciplinar de 

conhecimento, que possibilite uma nova relação entre currículo, conteúdos e realidade", 

através da interação e influência mútuas (SMED Porto Alegre, caderno 9) 

 

1.3 – A Concepção do Projeto Político-Administrativo-Pedagógico   

    O referencial teórico não se encontra pronto e acabado, mas é produto da construção 

coletiva dos agentes do processo educativo, comprometidos com o desenvolvimento 

pessoal e social das crianças e adolescentes, em particular daquelas oriundas das classes 

populares. Assim, o Currículo não é algo estabelecido e priori e uma vez por  todas, mas 

se constitui a partir da situação histórica, social, antropológica da comunidade e da 

sociedade que se transformam, na escola, em objeto de investigação. Ao mesmo tempo, 

toda a comunidade escolar (alunos, professores, direção, profissionais técnicos, 

profissionais de apoio, comunidade de pais), participam da produção do conhecimento e 

da gestão da unidade escolar. 

 

2 – Da Gestão da Escola – No projeto da Escola Ciclada o princípio de Gestão 

Democrática, estabelecido pela Constituição e pela LDB, norteia as praticas 

escolares que de desenvolvem sempre de modo coletivo, com a participação de 

todos os segmentos. 
 

Participam da Gestão da Escola: 

2.1 – O Conselho de Escola – órgão máximo da escola. 

2.2 – Direção – composto por Diretor, ou Diretor e Vice-Diretor, ou Vice-Diretor. 

2.3 - Os demais segmentos – todos os segmentos da comunidade escolar – a) Corpo Docente 

(Professor referência ou tutor, professor de área, professor integrador: b) Corpo 

Discente: c) a Equipe de apoio pedagógico: d) Equipe auxiliar de ação educativa: e) Pais, 

mães ou responsáveis. 

2.4 – Equipe de apoio pedagógico - Supervisor, Professor Coordenador, Assistente 

Educacional Pedagógico, Agentes Educacionais, Estagiários. 
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2.5 – Equipe Auxiliar de Ação Educativa – Secretários de Escola, Profissionais de 

Manutenção e Serviços Gerais, profissionais da merenda escolar. 

 

O projeto prevê espaços de formação e qualificação (HTPCs), estabelecidos na 

proposta político-pedagógico de cada escola, organizando-se em diferentes coletivos, 

reunidos semanalmente por turma, por áreas de estudo, por ciclos, além de reuniões gerais 

do coletivo da escola com periodicidade a ser definida em cada unidade escolar, não menos 

do que uma por mês. Os profissionais de apoio pedagógico e da equipe auxiliar, sempre que 

possível, devem participar desses coletivos. 

 

3 – Dos Princípios de Convivência – Os princípios de convivência devem refletir a 

realidade da escola e são estabelecidos pelo diversos segmentos, cabendo ao 

Conselho Escolar discutir, avaliar e deliberar sobre os mesmo, considerando a 

legislação vigente e os princípios emanados das diretrizes gerais da Secretaria 

Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação. 
 

4 – Do Currículo 

4.1 –  Regime Escolar 

a) O ensino fundamental se organiza em três ciclos de três anos cada um, atendendo aos 

educandos de acordo com as suas faixas etárias: 

1° ciclo – dos 6 aos 8 anos: 

2° ciclo – dos 9 aos 11 anos: 

3° ciclo – dos 12 aos 14 anos. 

 

  Esta proposta prevê a incorporação de turmas de seis anos de idade ao ensino 

fundamental, conforme determina o Plano Nacional de Educação, turma essa na qual se 

inicia um processo mais sistematizado de alfabetização. 

  Isso não significa, entretanto, uma mera antecipação do ensino fundamental 

mas, reflete o entendimento de que a criança de seis anos deve receber atenção educacional e 

pedagógica que facilite sua transição para uma crescente sistematização dos conhecimentos. 

  A incorporação da turma de seis anos ao Ensino Fundamental, também parte 

de pressuposto de que o ambiente e a convivência com as crianças maiores no Ciclo I 

estimulam seu desenvolvimento e favorecem o processo de sistematização da alfabetização. 

  As classes são organizadas tomando-se como referência o ano de nascimento 

da criança, facultando-se aos pais a matrícula no primeiro ano do primeiro ciclo, das 

crianças que vierem a completar seis anos no primeiro trimestre (de janeiro a março). 

 

b) A Escola Ciclada comporta também "Turmas de Progressão", com o objetivo de atender 

alunos com defasagem entre idade e escolaridade, ou aqueles que apresentam lacunas 

significativas no seu processo de construção de competências fundamentais em leitura 

escrita e cálculo, bem como proceder a adaptação de estudos de educandos, provenientes 

de outras escolas ou daqueles que não possuírem escolaridade nenhuma. 

As turmas de progressão organizam uma grade curricular especial atribuídas a 

professores com condições técnico-pedagógicas para restabelecer os fundamentos 

necessários a que esses alunos possam voltar a acompanhar o grupo de sua própria faixa 

etária, à  medida em que foram considerados aptos para tal, a qualquer momento do ano 

letivo. 

 

4.2 –  Organização Curricular do Ensino   
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  A organização da escola e os processos de ensino-aprendizagem visam, além 

da apropriação do conhecimento produzido socialmente, a produção de um conhecimento 

dos sujeitos envolvidos, visando torná-los capazes de tomar decisões e de intervir para 

transformar-se e transformar a realidade. 

  Qualquer currículo se fundamenta em valores sobre o indivíduo, a sociedade, 

o conhecimento e a cultura. Esta proposta tem como ponto central e como requisito de êxito 

o compromisso social dos educadores para com a educação de seus educandos. 

  Parte-se da concepção de que o processo pedagógico deve orientar-se pela 

criticidade, criatividade, curiosidade, problematização e percepção das contradições da 

realidade, pelo reconhecimento da provisoriedade do conhecimento por formas 

emancipatórias de avaliação, por uma nova distribuição dos tempos e dos espaços na escola, 

e pela gestão democrática da vida escolar. 

 

5 – Matrícula – O ingresso do aluno se dá em qualquer época, respeitando a construção do 

seu conhecimento, a capacidade física da escola e o regimento. 

 

6 – Transferência – será admitida no transcorrer de todo o ano letivo, devendo os 

procedimentos específicos estarem contemplados no Plano Político-Administrativo-

Pedagógico da escola.   

 

7 – Do Processo de Avaliação 

7.1 – Funções da Avaliação – "é um processo contínuo, participativo, com função 

diagnóstica, prognóstica e investigativa, cujas informações propiciam o redimensionamento 

da ação pedagógica e educativa." (Porto Alegre. SMED. Caderno 9) 

 

7.2 – Avaliação do Educando: articulação e modalidades 

Visando construir uma concepção de avaliação compatível com esta proposta a 

Secretaria Municipal de Educação de Araraquara, propõe um debate contínuo sobre o tema 

da avaliação, a partir relatos de experiências alternativas pelos próprios professores. 

a) É desejável que se construa um sistema de Avaliação Formativa que "deverá reunir 

dados registrados no dossiê do educando sobre suas produções e aqueles contidos num 

Relatório de Desempenho. Inclui: auto avaliação do aluno, da turma e dos educadores. 

Conselho de Classe participativo, análise do dossiê pela família e construção do 

Relatório "Ver pelo Olhar da Família", relatórios descritivo de avaliação individual do 

aluno, realizado pelos professores” (Porto Alegre. SMED. Caderno 9). 

Sua periodicidade deve ser bimestral e seus resultados devem ser expressos por meio 

de relatórios descritivos e individuais por educando, sendo considerada também a 

assiduidade, conforme a legislação vigente. 

 

b) Avaliação Sumativa: "consiste no quadro diagnóstico geral resultante, no final de cada 

ano letivo e de cada Ciclo de Formação", revela um juízo global sobre o 

desenvolvimento do educando, ressaltando seus avanços e dificuldades, apontando o 

modo de progressão do mesmo. 

 

c) Avaliação Especializada e solicitada pelos educadores, sempre que detectam  

dificuldades mais graves, e é realizada pelo Assistente Educacional Pedagógico, com 

apoio da Equipe Técnica  da Secretaria Municipal de Educação, particularmente a equipe 

de Educação Especial. Atendimento especializado que extrapole os recursos 

educacionais e pedagógicos será encaminhado ao Centro de Reabilitação do Município, 

para acompanhamento clínico.  
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7.3 –  Avaliação da Escola e dos Segmentos que a compõem é realizada semestralmente 

 

7.4 – Progressão é assegurada a todo o educando "o direito a continuidade e a terminalidade 

de estudos, devendo acompanhar o avanço de sua turma e quando apresentar dificuldades de 

aprendizagem, participara de programa de acompanhamento escolar durante o tempo que se 

julgar necessário para superar as referidas dificuldades. Desse modo, a escola proporcionará 

condições de avanço e progressão, não adotando a reprovação ou retenção de educando de 

ano para ano, nem de ciclo para ciclo. 

A Progressão pode se fazer em três modalidades: 

a) Progressão Simples: 

b) Progressão com Plano Didático-Pedagógico de Apoio: 

c) Progressão sujeita a uma avaliação especializada. 

 

7.5 – Recuperação – é parte integrante do processo de construção do conhecimento, 

concebida como orientação contínua  de estudos e propostas de novas situações de 

aprendizagem". 

 

7.6 – Certificado – é conferido ao aluno certificado de conclusão ao término dos três ciclos 

do Ensino Fundamental, acompanhado de respectivo histórico escolar. 

 

Bases Curriculares do I, II e III Ciclos 

 

1 – Nos três ciclos, a proposta contempla as diversas áreas de conhecimento, estreitamente 

interligas, desenvolvendo-se os conteúdos em adequação ao estágio de desenvolvimento 

cognitivo das crianças e do adolescente. 

Os ciclos devem contemplar temas transversais, além de Complementos Curriculares a 

se desenvolverem em horário alternado ao período de aulas. 

 

1. Base Curricular do I ciclo: constituída em cada unidade escolar, contemplando as 

seguintes áreas e disciplinas, conformidade com as exigências legais. 

I CICLO 

ORGANIZAÇÃO 

DIMENSÃO 

 

 GLOBALIZADA CH SEMANAL DO 

CICLO (a) 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO  

Língua Portuguesa  

Educação Física  

Arte-Educação  

 

CIÊNCIAS  

FÍSICAS, QUÍMICAS E 

BIOLÓGICAS 

  

 

 

Ciências  

 

 

CIÊNCIAS SÓCIO 

HISTÓRICAS E 

CULTURAIS 

 

 

 

História e Geografia 

 

 

PENSAMENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

Matemática 
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2. Base Curricular do II Ciclo 

II CICLO 

 

ÁREAS COM DIMENSÃO INTEDISCIPLINAR 

 

 

CH  

SEMANAL  

DO CICLO (a) 

 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 

Educação Física  

Arte-Educação  

Língua Portuguesa e  

Literatura  

 

CIÊNCIAS      SÓCIO-  

HISTÓRICAS 

  

 

História, Geografia 

 

 

CIÊNCIAS FÍSICAS 

 QUÍMICAS  E  

BIOLÓGICAS  

 

 

 

Ciências  

 

 

PENSAMENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO 

 

 

 

Matemática 

 

 

3. Base Curricular do III Ciclo: 

III CICLO 

 

ÁREAS 

 

 

DIMENSÃO 

INTEDISCIPLINAR 

CH 

SEMANAL 

DO CICLO 

 

COMUNICAÇÂO E 

 

EXPRESSÃO 

Educação Física  

Língua e Cultura Estrangeira  

Língua Portuguesa e 

Literatura 

 

CIÊNCIAS   SÓCIO-       

HISTÓRICAS 

História  

Geografia   

Filosofia  

 

CIÊNCIAS 

FÍSICA 

QUÍMICA 

E BIOLOGIA 

 

 

 

Ciências  

 

 

PENSAMENTO LÓGICO  

MATEMÁTICO 

 

 

 

Matemática 
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 ANEXO D  

  

 

Questões sobre caracterização da trajetória pessoal e profissional das professoras 

 

Identificação: 

Idade:  

1) Onde cursou o Ensino fundamental e Médio? 

 

2) Onde cursou a Graduação? 

 

3) Quais os cursos de formação que fez na graduação e como professor, em sua carreira de 

magistério? 

 

4) Quando iniciou o Magistério e como foi essa experiência? 

 

5) Porque escolheu ser professor? Mudaria de profissão, se tivesse oportunidade? 

 

6) Quais as dificuldades, incertezas e dilemas quanto ao currículo organizado por 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem? 

 

7) Quais outros aspectos que dificultam a implementação e o  desenvolvimento de um 

Currículo por Expectativas de Ensino e Aprendizagem na prática docente? 

 

8) Quais as expectativas quanto ao Grupo Colaborativo? 
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ANEXO E -  Lista de Verbos ( Conceituais, Procedimentais e Atitudinais) 

 

 

 FONTE: Lima, P.G -Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). 2009 
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        FONTE: Lima, P.G - Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).2009 
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ANEXO F 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE – BIMESTRAL - 2016 

 

 Unidade de Ensino:  E.M.E.F.  “PROFº  HENRIQUE SCABELLO” 

 

Ano de Ciclo:  1º Ano  A                          Área de Conhecimento: Linguagens e Códigos                Componente Curricular: Língua Portuguesa 

 

Professor(a):                                                                       Assinatura: _________________________________________ 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

ANO LETIVO BIMESTRE INÍCIO TÉRMINO TOTAL DE AULAS 

PREVISTAS 

2016 1° 03-02-2016 30-04-2016 81 

Coordenação Pedagógica 

 

Nome: ________________________________ 

Assinatura e carimbo: ____________________ 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade significativa:  

. - A fala formal relacionada ao contexto e aos interlocutores. 

- A leitura relacionada ao contexto, à autoria, ao publico leitor, ao suporte, ao diálogo intertextual, à organização, à estrutura e aos recursos do 

texto. 

- A produção de texto escrito, realizada a partir de outras leituras. 

- Interpretação, reflexão e compreensão sobre os textos ouvidos, falados, lidos e produzidos. 
 

Unidade do Livro do Aluno:  

Unidade 1 - Sou único e especial 

 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem:  

1-Estabelecer a correspondência entre o oral e o escrito em situações de uso de textos já memorizados pelos alunos (parlendas, poemas, 

cantigas, quadrinhas, trava-línguas, entre outros). 

3-Ler e escrever textos utilizando-se dos conhecimentos que possui sobre a escrita. 

6-Ler e escrever diferentes gêneros textuais (listas, cantigas, parlendas, receitas...) reconhecendo suas características no contexto de produção 

(estrutura, função social, finalidade, etc.). 

7-Perceber nas práticas diárias de leituras de diferentes gêneros textuais seus diferentes propósitos: a busca de informações e dados apropriar-

se do código alfabético. 

10- Escrever textos de autoria adequando o gênero textual ao propósito comunicativo da produção escrita, criando diferentes versões (mudança 

do gênero, de final, inicio ou trama da história, etc.) de acordo com a finalidade do texto. 

11-Reconhecer o sentido das palavras e expressões no texto, recorrendo ao dicionário quando necessário, com a ajuda do professor. 

12-Escutar, interpretar e recontar oralmente diferentes gêneros textuais, histórias conhecidas, cotidianas e situações vividas, compartilhando 

ideias, preferências, sentimentos, opiniões, ampliando seu repertório verbal, a clareza e ordenação na fala, específicos, a resolução de 

problemas, a leitura como forma de entretenimento, e outros. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Procedimentos Metodológicos: 

Diariamente, na roda de conversa os alunos participarão relatando situações do dia-a-dia, suas preferências, opiniões, conhecimentos prévios, leitura 

imagéticas, e socialização de pesquisas. E na roda diária de leitura os gêneros textuais serão variados para que o repertório se amplie. (Textos 

informativos, contos de assombração, clássicos, poesias e outros.) 

 Iniciar a unidade 1 com a dinâmica da apresentação, onde cada aluno se apresenta indicando algumas características. Após a brincadeira, ler a 

apresentação de Marta na atividade 1 e fazer o autorretrato na atividade 2. 

Em outro momento, ler o livro ‘Ainda bem que é tudo diferente’ - Fábio Gonçalves Ferreira e sugerir a dinâmica do espelho, onde em dupla a criança 

relata como num espelho as características do colega que visualizar. Então representar graficamente na atividade 4. Socializar os desenhos anotando na 

atividade 5 se concorda com o que o amigo desenhou ou não. 

Na atividade 9, elaborar uma lista de brinquedos preferidos dos alunos. Realizar outras listas com tema de acordo com o interesse da turma. 

Em roda de conversa ler a poesia “O nome da gente” Pedro Bandeira pag. 10; ”Gente tem sobrenome” pg.44 do livro Muitos textos... e ainda neste livro 

pesquisar os documentos importantes e necessários para o cotidiano: certidão de nascimento, carteira de vacinação. Após a leitura apresentar alguns 

documentos da professora aos alunos identificando a sua função. Em seguida registrar os documentos conhecidos na atividade 12. 

Pesquisar com a família sobre a escolha do nome. Conhecer e preencher documentos com seus dados pessoais nas atividades 13,14 e 15. 

Outras atividades a serem realizadas com o nome Transcrever o próprio nome sem modelo e/ou com apoio visual nas atividades realizadas em sala de aula. Utilizar as letras 

móveis, escrever o próprio nome e dos colegas, procurar a primeira letra do nome, pesquisar, recortar as letras do nome em revistas e montá-lo na ordem correta. Montar um 

bingo de com o nome dos amigos da turma, identificar nomes que começam com a mesma letra. 

Fazer lista do nome das meninas e dos meninos da turma. Explorar as cantigas e parlendas do repertório dos alunos para fazer a leitura e a escrita mesmo 

sem saber ler e escrever. (A galinha do vizinho, 1, 2,3 feijão com arroz, a dona aranha... etc.).    

Para as atividades 16,17 e 18, ler o poema Sou eu mesmo, interpretar e discutir e depois registrar. 

O trabalho com o alfabeto e as vogais será realizado ao longo do processo de alfabetização e em todas as atividades de escrita coletiva e/ou individual 

(espontânea).  Palavras que iniciam e terminam com o mesmo som. Letras iniciais e finais, números de letras. Cruzadinhas, caça- palavras, completar 

palavras com letras que estão faltando, identificar palavras numa lista, (palavras  do tema da unidade, historias, músicas...) .Será montado um “caderno 

de leitura” de textos que saibam de cor (músicas, poemas, parlendas, adivinhas, trava-línguas, cantigas de roda, etc.). 

Nesse processo de alfabetização vamos ainda utilizar vários jogos, o laboratório de informática, a lousa digital e o portal para empréstimo de livros. 
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ANEXO G 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

PLANO DE TRABALHO DOCENTE INTERDISCIPLINAR – BIMESTRAL - 2016 

 

 Unidade de Ensino:  E.M.E.F. PROFESSOR HENRIQUE SCABELLO 

 

Ano de Ciclo: 1º ANO A, B, C          

Área de Conhecimento: LINGUAGENS E CÓDIGOS                                                         Componente  Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA  

  

Professor(a):  

 

  

 

 

    

 

 

 

ANO LETIVO BIMESTRE INÍCIO TÉRMINO TOTAL DE AULAS 

PREVISTAS 

2016 1°    

Coordenação Pedagógica 

 

Nome: ________________________________ 

Assinatura e carimbo: ____________________ 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Unidade significativa:  

A fala formal relacionada ao contexto e aos interlocutores 

 

 

Unidade do Livro do Aluno:  

Unidade I – Sou único e especial 

 

 

Expectativas de Ensino e Aprendizagem Interdisciplinar 

Língua Portuguesa  

-Estabelecer a correspondência entre o oral e o escrito em situações de uso de textos já memorizados pelos alunos (parlendas, poemas, 

cantigas, quadrinhas, trava-línguas, entre outros) 

Interdisciplinaridade com disciplinas/ áreas de conhecimento: 

História 

-Conhecer a história individual, registrando-a e comparando-a com os fatos narrados pelos outros alunos. 

Matemática 

-Construir conceitos de números a partir de seus diferentes usos no contexto social 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Procedimentos Metodológicos: 

Dinâmica de Apresentação: 

Roda da Conversa. 

O professor fará sua apresentação aos alunos, elencando suas características e preferências. Em seguida os alunos (tendo a apresentação do 

professor como modelo) farão suas apresentações ao professor e seus colegas de sala. 

Após finalizar a dinâmica de apresentação, o professor fará a leitura do texto de apresentação, o professor fará a leitura do texto de 

apresentação da personagem do livro do Movimento de Aprender, Atividade 1 

Os alunos em seguida deverão realizar uma atividade ilustrativa dos brinquedos, ou brincadeiras, ou alimentos preferidos por eles, 

realizando a escrita espontânea dos mesmos e registrar o próprio nome na atividade. 

Retomando a apresentação dos alunos, cada aluno ao pegar seu crachá deverá dizer a idade que tem. 

Sistematização 

Para sistematização indagamos: A idade o que é? É uma letra (observando o alfabeto)? É um número (observando o cartaz com a 

quantidade)? Qual é seu número (se referindo à idade)? O aluno realizará uma atividade que terá que desenhar em cima de um bolo as velas 

que correspondem a sua idade 

Em outro momento apresentar e cantar a música “A canoa virou”, onde o aluno, ao ouvir seu nome na cantiga deverá localizar o seu crachá e 

deverá mostra-lo para a turma. Neste momento, realizar uma roda de conversa para falarmos sobre os nomes, suas particularidades e 

importância, vivenciada através do que cada aluno conhece sobre a história deste. 

Faremos uma atividade avaliativa onde será entregue uma lista com os nomes dos alunos para que cada um procure, localize e reconheça 

seu próprio nome pintando-o e o professor, reforçando junto aos alunos, que cada nome tem sua particularidade, identidade e história. 

Em seguida os alunos deverão contar as letras que o seu nome possui relacionando-o e localizando-o na sequência numérica que será do zero 

ao dez. 

 


