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RESUMO 
 

 
 

 Esta pesquisa tem como objetivo compreender, sob a perspectiva de ex-alunas, a 

contribuição do Curso Normal Superior Fora de Sede (CNSFS) denominado “Programa 

Especial de Formação Pedagógica Superior”, do Centro Universitário Hermínio Ometto 

(Uniararas) para a formação em nível superior das Atendentes de Desenvolvimento Infantil 

(ADI) da rede Municipal de Ensino de São Paulo no período de 2005 a 2007. O Programa 

aproveita a experiência docente e possibilita aos profissionais em exercício nas redes públicas 

de ensino, a realização do curso em nível superior em dois anos, com carga horária mínima de 

2.800 horas - equivalente aos cursos de graduação com duração de três anos. Como 

colaboradoras a pesquisa contou com 12 professoras, ex-alunas do Programa, que 

responderam a um questionário e participaram de uma entrevista. A análise dos dados pautou-

se em referencial sobre educação a distância – visto o curso ser fora de sede – e formação de 

professores. Os dados revelam que houve contribuição do curso tanto para a vida pessoal 

como para o desenvolvimento profissional das participantes, especialmente no modo como 

passaram a conduzir o trabalho com as crianças nas instituições em que trabalham.  

 

 

Palavras chaves: Curso Normal Superior Fora de Sede; formação de educadores; aprendizagem da 
docência; desenvolvimento profissional de educadores. 



 
 

 

ABSTRACT  
 

 
 

 This research has the objective to understand, under the view of former students, the 

contribution of the “Curso Normal Superior Fora de Sede” [Early Childhood Education 

Graduate Program Outside the Campus] (CNSFS) named “Programa Especial de Formação 

Pedagógica Superior” [Special Childhood Education Graduate Program], by Hermínio 

Ometto University Center (Uniararas) which provides graduation for Early Childhood 

Educators (ECE) in the teaching network of the City of São Paulo from 2005 to 2007. The 

Program relies on the former teaching experience of non-graduate professionals in the public 

teaching network enabling them to achieve their graduation in the course of two years, with a 

setting of 2.800 hours – which is equal to programs that offer graduation in the course of three 

years. 12 teachers, former students from this Program, collaborated with the research 

answering an application and being interviewed. The analysis of the data relied on a reference 

about distance education – as long as the course is attended outside the campus – and the 

graduation of educators. The data revealed that the course contributed to the personal lives of 

the students as long as to their Professional development, especially in the way they 

performed their work with children in their workplace.  

 

 

Key words: Curso Normal Superior Fora de Sede (Early Childhood Education Graduate Program 
Outside the Campus); graduation of educators; learning how to teach, professional development of 
educators. 
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APRESENTAÇÃO: Caminhos percorridos até a investigaç ão 

  

 A presente pesquisa surgiu do interesse em realizar um estudo sobre a 

formação de professores do Curso Normal Superior fora de sede (CNSFS) oferecido 

pela UNIARARAS no período de 2005 a 2007. De modo particular pretendo 

conhecer a ótica dos alunos sobre sua formação e a contribuição do curso para a 

sua atuação profissional. Dessa maneira a questão de pesquisa assim ficou 

formulada: Na opinião de ex-alunas, quais aprendizagens foram possibilitadas pelo 

Curso Normal Superior Fora de Sede da UNIARARAS e qual a contribuição dessas 

aprendizagens para a atuação profissional? 

 Para justificar o interesse por essa pesquisa, faço uma breve retrospectiva de 

minha trajetória acadêmica.  

 

 No início do ano de 1997, matriculei-me no curso presencial da Universidade 

Ibirapuera (UNIB – SP), onde cursei Pedagogia, me formando em 1999 com 

habilitação em Administração Escolar e Formação de Professores para Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental e Infantil.  

Em 2000, cadastrei-me como professor eventual1 na Escola Estadual 

Presidente Kennedy em São Paulo e como professor iniciante, assumi aulas de 

diversas disciplinas para o ensino médio. Ainda no ano de 2000, assumi uma classe 

com aulas de Artes na Escola Estadual Palmeirinha em São Lourenço da Serra e na 

Escola Estadual Pedra Branca em Juquitiba região de São Paulo.  

 Entre 2001 e 2004, trabalhei como professor no Centro Específico de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM), assumindo aulas de Didática 

e Prática de Ensino, durante as quais propunha atividades de artes e teatro para o 

desenvolvimento da criatividade. Com isso, incentivei os alunos a organizarem um 

grupo de teatro, por nome de Caleidoscópio2, no qual montavam e apresentavam 

peças teatrais com temas educacionais; uma das peças, com o nome “Fome”, 

concorreu num festival regional de Itapecerica da Serra - SP em 2001.   

                                                           
1 Entende – se aqui, professor eventual, o individuo que, em escolas Municipais e/ou Estaduais do estado de São 
Paulo, assume aulas em substituição à ausência dos professores em exercício na rede de ensino. A 
nomenclatura - eventual, substituto ou adjunto - varia conforme a região e o plano de carreira do 
município/estado. 
2 Segundo o dicionário Aurélio Caleidoscópio é um pequeno instrumento cilíndrico, em cujo fundo há fragmentos 
móveis de vidros coloridos, os quais, ao se refletirem sobre um jogo de espelhos angulares dispostos 
longitudinalmente, produzem um número infinito de imagens e cores variadas. 
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Partindo do pressuposto de que o educador precisa estar em constante busca 

pela sua formação e qualificação quando ainda professor no CEFAM  participei de 

um curso semipresencial de Formação de Professores em Serviço com Softwares 

Educacionais. Havia, neste curso, algumas aulas presenciais e outras virtuais, por 

videoconferências, sob a responsabilidade do CENPEC3. 

 Em 2004 assumi, como professor adjunto e em virtude de concurso público 

aulas na prefeitura Municipal de Embu, sala de aula da primeira série, passando 

depois pela coordenação e direção das escolas da rede deste município, função em 

que permaneço até os dias de hoje.  

Em abril de 2004 ao fazer um curso para concurso público em São Paulo, fui 

convidado para ser professor tutor4 do curso de magistério (fora de sede) oferecido 

pelo Instituto de Estudo Sociais e Desenvolvimento Educacional (IESDE), no qual 

atuei desta data até julho de 2005.  

De 2005 a 2007, neste mesmo colégio assumi como tutor, uma turma de 

alunas da Uniararas. Neste curso se formaram 43 professoras para atuar no 

magistério, com habilitação nas séries iniciais. As alunas que ingressaram nesse 

curso, em sua maioria, atuavam como Atendentes de Desenvolvimento Infantil (ADI); 

entre essas no máximo três tinham formação no ensino fundamental e médio. A 

exigência mínima para ingresso no curso era ser ADI da Rede Municipal de São 

Paulo. A escola que abrigou o curso foi o colégio São Luis Gonzaga, localizado no 

Campo Limpo, bairro da cidade de São Paulo, que era até data da realização desse 

trabalho, abrigo de cursos EAD (Educação a Distância).  

No ano de 2005, ingressei como aluno no curso de pós-graduação lato senso 

online, Curso de Formação de Professores a Distância em Informática na Educação 

Especial - pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com duração 

de um ano. Neste, aprendi muito com as pesquisas, ferramentas e maneiras de se 

trabalhar as tecnologias com Pessoas com Necessidades Educativas Especiais 

(PNEE).  

Paralelamente matriculei-me no curso de Gestão Escolar, modalidade a 

distância, oferecida pelo Instituto Educacional de Carapicuíba em parceria com a 

                                                           
3 CENPEC- Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. 
4 A palavra tutor vem do latim (tutor, óris) e tem significado diferente conforme a área em que é utilizada. Em educação 
usualmente significa o que orienta, a quem se delega a educação de outras pessoas, em especial de alunos. É com esse 
sentido que a palavra será utilizada nesse texto.  
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Universidade Iguaçu (UNIG - RJ), no período de junho de 2005 a dezembro de 2006, 

no qual me titulei Especialista em Gestão Escolar.  

Vivenciar experiências como tutor, no curso Normal Superior Fora de Sede, 

não desobrigou a mim, das tarefas de aluno, pois, como dizia Paulo Freire (2006): 

``Não há docência sem discência´´ (p.23)´´, pois ``quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender´´. Seguindo essa lógica dialética, cada vez que 

eu tinha que buscar conhecimentos para ensinar ás alunas, mais eu aprendia, e, à 

medida que aprendia, adquiria mais conhecimentos para ensinar.  

 Envolvido com autores que discutem a educação no Brasil e no mundo 

(SCHULMAN, 2005; LIBÂNEO, 2004; TARDIF, 2002; MIZUKAMI, 2005) busco 

aprender para ensinar. Outros autores (como CASTRO NEVES, 2005; CHAVES, 

1999; MASETTO, 1998, 2004; BEHRENS, 2004; MORAN, 2006; BEHRENS, 2006; 

LÉVY, 1995; HARGREAVES, 2004; CASTELLS, 2006) têm influenciado esta 

pesquisa em direção às Tecnologias da Informação e de Comunicação (TICs), 

ampliando ainda mais minha curiosidade em conhecer melhor o resultado de 

formações de professores nessa modalidade de ensino.   

Vale lembrar que a questão central da pesquisa - um olhar sobre o curso na 

ótica das alunas do Normal Superior fora de sede da Uniararas – nasceu das 

reflexões sobre minha própria atuação como tutor, ou seja, trata-se de uma questão 

intrínseca à minha formação de pedagogo.  

A trajetória da investigação se iniciou nas disciplinas de Metodologias e 

Práticas de Ensino, quando na turma 2B, percebi que boa parte das alunas mostrava 

dificuldade com a leitura, a escrita e a matemática. O fato de algumas alunas não 

possuírem o hábitos de leitura e escrita, e não dominarem a matemática foi um tanto 

penoso para o tutor e para elas mesmas, pois tínhamos prazos para concluir as 

disciplinas e o tempo se tornava escasso.  

Outras dificuldades também estavam presentes. Ao precisar usar o 

computador, por exemplo, algumas alunas se recusavam por falta de conhecimento, 

enquanto outras, ao se sentirem desafiadas, acabavam por adquiri-lo aprendendo a 

usá-lo. O histórico de formação básica dessas alunas naquele momento 

trabalhadoras de creches contribuía para as dificuldades. 

Devido à situação, relatos das alunas postados nos Portfólios apontavam 

ansiedade e impaciência e em outros o desejo de apenas conseguir a titulação de 
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pedagoga para promoção na carreira, pois, o título lhes proporcionaria além de mais 

status, mudanças salariais.  

Apesar disso, algumas alunas mostravam reflexões teóricas sem ter 

experiência em Educação Infantil enquanto com outras acontecia o contrário.  

Segundo Maseto (2003), até meados de 1970 para o ingresso na carreira do 

magistério era exigido apenas o bacharelado e o exercício competente da profissão, 

embora já houvesse, em funcionamento, várias universidades e alguns Programas 

de Pós-graduação no Brasil.  

Soares (2003) revela que, a década de 1980, no Brasil, representou um 

marco na adoção de políticas neoliberais visando á inclusão do país no mercado 

globalizado5 porém, foi somente em 1990 que o país recebeu a denominação de 

década da educação, marcado pela promulgação da LDB 9394/96. A partir desta Lei, 

percebe-se então com mais ênfase, um investimento bem maior na formação inicial 

e continuada de professores definindo assim, a formação em nível superior para 

todos os professores. Conforme consta do artigo 62:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (LDBEN LEI nº 9394/96, art. 62)  

 

 Nesse contexto, a formação inicial e contínua de professores surge como uma 

das bases fundamentais das reformas educativas, na medida em que é consensual 

aos legisladores e profissionais da educação considerar que a adesão e ação de 

professores, suas práticas, seus conhecimentos teóricos e seu desenvolvimento 

profissional são cruciais para as transformações que devem ocorrer no sistema 

escolar. 

As iniciativas que estão ocorrendo no âmbito da formação de professores 

fazem parte das alterações necessárias do sistema educacional para responder às 

demandas e às profundas modificações nos cenários das sociedades, nas relações 

produtivas e no acesso à informação. Sendo assim, em virtude das “novas” 

exigências colocadas à formação inicial e continua de professores e, considerando 
                                                           
5 Disponível em:  
http://www.fibbauru.br/files/Forma%C3%A7%C3%A3o%20inicial%20e%20continuada%20de%20prof
essores%20do%20ensino%20superior%20no%20Brasil-
%20em%20busca%20de%20metodologias%20eficientes.pdf): acesso em 20/09/09 



20 
 

 

as diferentes modalidades ofertadas aos profissionais da educação, resolvi realizar 

um estudo do Curso Normal Superior fora de sede (CNSFS).  

Em decorrência desse interesse, coloca-se como objetivo conhecer, sob a 

perspectiva de ex-alunas, as contribuições do Curso Normal Superior na modalidade 

Fora de Sede (CNSFS) - oferecido às Atendentes de Desenvolvimento Infantil (ADI) 

da rede Municipal de Ensino de São Paulo pelo Centro Universitário Erminio Ometto 

(Uniararas), no período de 2005 a 2007 - para a sua atuação profissional e a 

progressão na carreira, bem como as aprendizagens que lhes foram proporcionadas 

durante o período de formação.  

Para responder à questão de pesquisa, foram convidadas a participar 12 

educadoras que freqüentaram o CNSFS durante o período mencionado, e que 

tiveram como tutor o autor desse trabalho.  

Tendo experimentado as vivências em tutoria do Programa Especial de 

Formação Pedagógica Superior do Curso Normal Superior de Formação de 

Professores fora de sede da UNIARARAS, no período de 2005 a 2007, espero com 

a realização desse trabalho, contribuir para que os processos formativos de 

professores e educadores sejam mais bem conhecidos e possam efetivamente 

melhorar a qualidade da educação brasileira.  

A seguir faço algumas considerações sobre as contribuições das 

disciplinas/atividades realizadas durante o mestrado para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

 

 O curso de mestrado em Educação, Arte e História da Cultura teve inicio no 

dia 13/02/2008, e sua proposta foi apresentada pelo professor Doutor e coordenador 

Marcos Rizolli seguida da divulgação dos nomes das professoras do programa. 

Neste dia foi esclarecido aos alunos sobre a participação nas disciplinas obrigatórias 

e optativas e em outras atividades extracurriculares.  

 Apesar de conhecer a Universidade Presbiteriana Mackenzie e considerá-la 

uma das universidades mais conceituadas de São Paulo não conhecia o programa 

do mestrado, e receber as orientações logo no primeiro dia despertou em mim a 

confiabilidade no curso. Se for verdade o que dizem alguns autores que os alunos 

são os principais protagonistas da sua formação, foi a relação entre professores e 

alunos que possibilitou bom êxito na aprendizagem. Os professores foram ótimos 

orientadores. Participei freqüentemente de todas as aulas me dedicando, estudando 
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os assuntos abordados, usufruindo também dos conhecimentos trazidos pelos 

colegas e professores.  

  

 A disciplina “Abordagens Histórico-Antropologicas” possibilitou contato com 

diversas obras de artes (especialmente pinturas) levando-nos a épocas e lugares 

distantes sem a necessidade de sair da sala de aula. As leituras de textos e das 

obras apresentadas permitiram discussões e reflexão em sala de modo a perceber 

como os artistas trabalhavam a idéia de arte, como essa idéia foi vista pelos 

historiadores da antiguidade e o que a arte representou e representa nos dias de 

hoje. Na mesma disciplina, o professor aprofundou um pouco mais sobre o período 

do maneirismo, o que reforçou os conhecimentos sobre os pintores dessa época. 

Como parte da aula prática, desenvolvi um trabalho com título “Educação para a 

Arte e Arte para a Educação”, reescrevendo duas obras, a seguir apresentadas.  

 

1)  “A jovem professora”, Jean-Siméon Chardin, óleo sobre tela, 

62x66cm6, exposto na National Gallery of London. A pintura de Chardin foi exibida 

no Salão de 1740, e provavelmente as datas de 1735-36.  

 

 
Figura 1 – A jovem professora (Jean-Siméon Chardin) 

                                                           
6 Disponível em: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jean-simeon-chardin-the-

young-schoolmistress: acesso em 20/09/2009 
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Nessa tela a criança está sendo ensinado por uma menina mais velha. É uma 

versão de um projeto que foi repetido várias vezes. A pintura foi gravada em 1740 

por Lépicié com uma inscrição: “Se esta criança encantadora leva tão bem o ar sério 

e a imponente forma de uma professora, não se pode pensar que fingimento e 

astúcia vêm do belo sexo posteriormente ao nascimento”. 

Nesta obra é destacada a postura da jovem professora ao ensinar e a do 

aprendiz ao aprender. As expressões nos gestos da professora de dedicação, 

comprometimento, tranqüilidade, serenidade, paciência, transmitem a nossos olhos 

e mentes uma sensação de quem tem conhecimentos a serem ensinados e 

compartilhados. 

A relação professor-aluno que revela a obra, demonstra cuidados de 

afetividades que deve ser considerado por ambos favorecendo assim uma relação 

de interesses entre si o qual considero fundamental para o ensino- aprendizagem. 

Ao lidar com as alunas da Uniararas o trabalho também exigiu de mim  alguns 

cuidados e atenção para a concretização com êxitos as tarefas: 

• ao lidar com a diversidade cultural, inclusão, etnia, credo, respeitando o outro, 

buscando superar preconceitos e estereótipos de qualquer natureza entre o 

grupo, pois, entre as alunas havia não somente um caso de deficiência auditiva, 

mas outros casos em relação às idades e conhecimentos escolares  trazidos 

pelas alunas. 

• ao não negligenciar a aprendizagem possibilitando aos alunos a plenitude a suas 

potencialidades, pois, foi preciso que o professor/ tutor proporcionasse aos 

educandos conhecimentos necessários a fim de garantir a aprendizagem para a 

sua formação pessoal e profissional. Com isso, ao respeitar as individualidades 

sem negligenciar as potencialidades no ritmo de cada uma.  

• quanto às necessidades básicas de aprendizagem, oferecendo um ambiente rico 

em recursos, favorecendo o desenvolvimento intelectual e científico. 

Proporcionar acesso a novos recursos tecnológicos às alunas é também 

enriquecer a aprendizagem.   

Outros cuidados foram necessários para não negligenciar a aprendizagem e 

foi preciso desenvolver respeito, atenção, colaboração, disponibilidade. Esses 

modos de ser e agir permearam as relações durante todo o curso, criando um 

ambiente propício às interações entre professor-tutor, aluno-aluno, professor-aluno e 

entre colegas de outras salas.  Em termos de formação e atuação de professores 
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considero que é preciso estar atento às necessidades dos alunos quanto dos 

professores possibilitando uma formação inicial adequada sob diferentes âmbitos e a 

continuidade dela para  toda a vida profissional.   

 

2) Outro trabalho apresentado por mim durante o mestrado foi a 

instalação de Anna Maria Maiolino (1942), “Entrevidas”, de 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Entrevidas (Anna Maria Maiolino) 

 

A obra “Entrevidas” consiste de um espaço com o piso ocupado com 70 

dúzias de ovos naturais de galinha, gerando tensão entre eles e os visitantes, que 

caminham neste campo minado de fragilidades de vidas, em um reconhecimento de 

território. Esta instalação é concebida no momento particular da vida política, da 

abertura democrática. A obra fala de perigo, morte, resistência, fecundação, 

Instalações continuidade, vida. 

 Relacionando a obra com a educação, re-titulei como “Pisando em ovos”. 

Nesta, chamo a atenção aos cuidados que os educadores devem ter ao lidar com as 

vidas de educandos que freqüentam as escolas. “Pisar em ovos´´ chama a atenção 

para os cuidados necessários aos educandos em relação à sua formação pessoal, 

profissional e política uma vez que a escola é um dos espaços em que a pessoa 

desenvolve suas potencialidades para tornar-se cidadã ou cidadão ativos, críticos, 

conhecedores dos seus direitos de deveres na sociedade. 
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A escola como instituição é lugar que promove o conhecimento e formação de 

opiniões que não se pautam apenas no senso comum. Entretanto, a escola também 

pode ser um lugar que provoca a morte do prazer pelo conhecimento se o professor 

não acreditar em si próprio, no outro ou na educação. A escola pode também ser 

considerada um lugar de resistência positiva contra qualquer tipo de violência se o 

professor se comprometer com o outro (alunos, pais, equipe de direção, demais 

funcionários) lançando olhos curiosos para o novo. Essas questões, esses cuidados 

necessários “ao pisar em ovos” (ou a não pisar neles) são importantes, pois um 

educador desatento às demandas da modernidade e dos educandos e seus 

familiares pode promover situações perigosas no sentido de desmotivar os alunos, 

fazendo com que desistam de continuar seus estudos, o que é primordial para a vida 

moderna.  

 

 As aulas da disciplina “Novas Tecnologias e Cidadania” contribuíram muito 

para a minha pesquisa e para ampliação do meu conhecimento. Nela recebi 

sugestões de leitura passando a conhecer alguns autores como Manuel Castel 

(Sociedade do Conhecimento), Ladslau Dawbor (Tecnologia do conhecimento), 

Maria Cândida Moraes (Complexidade e Mediação), Francisco Imbernon (Educação 

no Séc. XXI), José Manuel Moran e Marcos Masetto (Novas Tecnologias e Mediação 

Pedagógicas) e textos da própria professora, Maria de Dolores Jimenez Peña 

(Formação Para Uma Nova Cultura de Aprendizagem), entre outros. Esses estudos 

ajudaram a discutir o conceito de Educação a Distância (que na minha dissertação 

tem o sentido da distância entre professor e alunos, pois é o tutor que media o 

acesso deles ao conhecimento) e algumas questões sobre formação de professores.  

  

 Nas aulas da disciplina “Bases Estéticas e Filosóficas da Historia e Critica das 

Artes Contemporâneas” também ocorreram aprendizagens significantes. O primeiro 

dia de aula me remeteu a momentos agradáveis e muito interessantes, vividos na 

graduação em Pedagogia. Foi como se tivesse acontecido um reencontro entre o 

aluno (eu) e meu antigo mestre. Recordo-me de que quando era aluno dessa 

disciplina achavam que eu me tornaria um professor de filosofia, ao que eu dizia: 

“quem sabe um dia”.   

  Revi o conceito de filosofia e seu surgimento com Pitágoras e as formas como 

pensavam filósofos como Aristóteles e Platão, entre outros. Através de leituras, 
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filmes e discussões em sala, me inteirei de conceitos de belo e estético na obra de 

arte na concepção de autores como Adorno, Valter Benjamin, Arthur Dantas, 

Nietzsche, Vilen Frusser, Kant, Dewey entre outros. Aprendi em sala de aula que o 

belo é um sentimento provocado pelo intimo e este faz funcionar a faculdade da 

compreensão o que leva ao agrado, prazer. 

 O gosto é algo construído no mundo do qual a pessoa vive.   O que é belo 

para um não é para outro. Sendo assim, é o gosto que predomina o que é belo.  

Neste sentido a escolha pela profissão professor não seria diferente. Uma vez 

escolhida a profissão essa escolha não deveria ser por falta de outras opções no 

mercado de trabalho ou muito menos por ser uma das formações de pouca 

exigência para obtenção do diploma de nível superior. Isso tornaria a educação 

ainda mais difícil e a aprendizagem deficitária. A escolha por esta profissão deveria 

ser opção por ela mesma, pela intenção de ensinar (e aprender) e contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa, visto que é uma das profissões mais 

exigentes no campo das atuações, do que decorre a importância de uma formação 

inicial e continuada de boa qualidade para aqueles que pretendem educar as 

crianças e os jovens. Socialmente a docência deveria ser uma das mais 

reconhecidas profissões, pois, trata-se de uma profissão que exige grandes esforços 

do professor que precisa estar o tempo todo buscando conhecimentos para atender 

as exigências de um mundo em desenvolvimento.  

 A profissão docente deve ser buscada também pelo gosto, pelo desejo de ser 

professor. Uma vez escolhida e exercendo o cargo ou função, o professor deve 

buscar desenvolver ainda mais o gosto pelo que faz, o prazer em ensinar, 

contribuindo para a aprendizagem dos educandos. Isso quer dizer que se queremos 

formar belas cabeças pensantes devemos buscar na profissão docente a beleza 

estética, poética e filosófica que ela tem.  

 A estética como teoria do corpo, também como parte do belo, surge na idéia 

de corpo não biológico e sim em todos os sentidos. Neste caso a formação do 

individuo como um todo seja inicial ou continua se explica por si só na sua beleza ao 

ensinar e/ou aprender. Logo, explica a razão de estarmos sempre preocupados em 

fazer e re-fazer, adquirir e re-adquirir, pedir as coisas materiais a nossa volta de 

forma estética, nos remetendo ao que é ou não belos. Ensinar é uma arte intrínseca 

ao ser humano. Ao tornar-se professor será preciso despertar essa arte com a 

beleza que a educação necessita.  
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Foi com esse entendimento que busquei, durante o trabalho como tutor, 

construir experiências estéticas com as alunas, organizando com elas atividades 

variadas e hipertextualizadas com a letra da música “A Banda”, de Chico Buarque de 

Holanda, cuja foto ilustrativa está a seguir. 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Alunas da Uniararas – hipertextualizando a música  
“A Banda”, de Chico Buarque de Holanda 

 

 Outros conceitos aprendidos nas aulas foram os de ``experiências e 

memórias” (Erlebnis).  O professor, através da toca de conhecimento deve 

considerar as vivências trazidas pelos alunos, pois são favoráveis para a construção 

de novos saberes. 

 Santos (2002), citando Nunes e Paulo Freire aponta:  

 

O que permite usar as memórias como fonte é a possibilidade de poder articulá-las. 
[...] Considerar as memórias como fonte para a produção de conhecimento é, de 
saída, subordiná-las à história. Nesse caso, elas só servem quando servem à história 
(p.5). 

   

  Neste sentido, contar com as experiências e memórias trazidas pelos 

educandos é favorecer ao educando uma relação de sensibilidade que, ao se utilizar 
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do passado, servirá de ponte para construir o futuro e isso possibilita a 

conscientização da construção de novos saberes.  Paulo Freire (2005) aponta que: 

 

É preciso que cada um de nós sejamos responsáveis pela construção histórica do 
futuro, pois, “herdando a experiência adquirida, criando e recriando, gerando-se às 
condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si 
próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é 
exclusivo – o Histórico e o da Cultura (p.49). 

 

  Sendo assim a experiência acontece quando a pessoa está realmente 

envolvida. O educando não pode mais ser considerado mero receptor da 

informação. O professor, ao provocar discussão em sala de aula, deve instigar a 

descoberta do aluno, que tem a oportunidade de sair do anonimato e ser 

protagonista de sua aprendizagem, o que possibilita riquíssimas produções.  A 

postura do professor pode levar à mudança de comportamento do alunos, de tal 

maneira que uma simples fala ou uma pergunta podem fazer nascer uma reflexão. 

De pequenos gestos/atitudes, grandes mudanças. 

 

Durante as aulas da disciplina “Educação Ambiental e Arte de Interlocução para a 

Educação na Intenção”, a professora nos provocou para uma reflexão sobre a 

Agenda 21, passando o filme “Arquitetura da destruição” pedindo que pensássemos 

e montássemos ações que viessem a colaborar com o meio ambiente.  

Decidi por compartilhar minhas experiências como professor do ensino básico 

e apresentei dois projetos, um deles sobre hidroponia, desenvolvido com alunos de 

uma 4ª. série do ensino fundamental. Neste, os alunos aprenderam alternativas para 

o plantio suspenso de mudas, sem o desgaste do solo, economizando água. Essas 

experiências foram também desenvolvidas com as alunas do CNSFS e apresentada 

na Mostra Cultural do Centro Educacional Unificado (CEU) Dutra em 2006, 

registrada na foto a seguir. 
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Foto 2 – Alunas do CNSFS em apresentação de  
atividades na Mostra Cultural do CEU Dutra (2006)  
 

 

O outro projeto apresentado na disciplina “Educação Ambiental...” foi 

desenvolvido com alunas do ensino fundamental e o renomeei como “Arquitetura da 

reconstrução’’. Fazia parte do projeto “Embu na Onda do Mar”, da prefeitura de 

Embu. Como coordenador de viagens pude acompanhar alunos de 4ª série, durante 

quatro anos consecutivos, na realização de estudos e pesquisas sobre o meio 

ambiente - Agenda 21 – considerando solo, ar, fauna e flora, em quatro pontos 

diferentes de Santos - litoral paulista. A foto 3, a seguir, ilustra as atividades desses 

alunos. 
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Foto 3 – Alunos de 4ª. série em atividade 
durante o projeto “Embu na Onda do Mar” 

 

 

Em função dos seminários realizados na mesma disciplina elaborei trabalho 

intitulado “A interdisciplinaridade na educação ambiental”, que me levou a refletir 

sobre a importância de discutir esse tema na formação inicial e continuada dos 

professores. Da mesma forma ocorreu com os temas epidemias no meio ambiente, 

causadas por vírus, bactérias e microorganismos. Para ilustrar apresentei 

referências a atividades realizadas pelas alunas do CNSFS da Uniararas, que em 

função de pesquisas e de estudos teóricos ficaram estimuladas a realizar uma visita 

à Toca da Raposa, como parte de um projeto interdisciplinar. A Toca da Raposa, 

fundada em 1995 por educadores, localiza-se no município de Juquitiba, a 58 km da 

capital paulista. Faz parte do cinturão verde da capital e tem como objetivo a 

preservação ambiental e a divulgação cultural. A foto de número 4 ilustra essa 

atividade. 
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Foto 4 – Alunas do CNSFS em visita à 
Toca da Raposa 

 

 

Nas aulas de “Ambientes virtuais, arte e tecnologia” aprendi sobre ambiente e 

ambiência e simulação na linguagem computacional; conheci também outras 

possibilidades de utilização do computador como ferramenta de trabalho para a 

criação poética virtual. 

  Com a informatização surge o conceito de interatividade, a relação homem e 

máquina a qual exigira alteridade.  Nesta relação vemos a possibilidade de contatos, 

troca e criação poética no computador alem da facilidade da hipertextualidade.  A 

internet como possibilidade de aquisição do conhecimento não é institucional, isso 

quer dizer que no campo tecnológico a informação, a comunicação virtual e o 

conhecimento estão para todos. Nas discussões promovidas em sala chegou se 

num conceito de que as diferenças das culturas podem interferir no ambiente 

tecnológico podendo este também influenciar nas culturas de alguns povos. 

 

A disciplina Pedagogia da Sensibilidade contribuiu apresentando vários teóricos, 

entre eles Edgar Morin, Santaella, Piaget, Vigotsky, Ernest Fischer; Leda Guimarães 

e Rodolfo Kutzli; traduzido por Maria Babara Tromer e adaptado por Ruth Salles, a 

redenção de Fausto. Nesta disciplina fui estimulado a elaborar artigos, o que me 

levou a produzir o texto “Tinha que ser Motoqueiro”, que relata pequena parte de 

uma experiência vivida por mim. 
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Por fim, a disciplina Metodologia de Pesquisa fechou o grupo de disciplinas e muito 

colaborou para minha pesquisa, sobretudo com relação à elaboração do projeto e à 

importância da fundamentação teóricas nos aspectos metodológicos para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Como se pode ver por esses rápidos apontamentos, as disciplinas oferecidas 

no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e 

Historia da Cultura não só tiveram importância para minha dissertação pela visão 

interdisciplinar que ofereceram sobre o fenômeno educativo e a formação de 

professores como contribuíram muito para a minha formação pessoal e profissional.  

Para relatar o desenvolvimento da pesquisa e os resultados obtidos esse 

texto está dividido em quatro capítulos. No primeiro, apresento a metodologia da 

pesquisa e seu contexto; no capitulo 2, as referências teóricas que fundamentaram a 

investigação; no terceiro capítulo, os dados e sua análise. Finalmente, apresento as 

últimas considerações no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nesse capítulo apresento os passos que levaram ao desenvolvimento da 

pesquisa. Como enunciado na apresentação, a inquietação que lhe deu origem foi a 

aprendizagem profissional de Atendentes de Desenvolvimento Infantil no Curso 

Normal Superior Fora de Sede da UNIARARAS durante os anos de 2005 a 2007.  

 

1.1. Abordagem inicial do tema da pesquisa: justificativ a 

 

Antes de a Lei nº 9394/96 entrar em vigor, as creches e pré-escolas se 

responsabilizavam, no Brasil, pela oferta de serviços de educação e cuidado infantil.  

Para Haddad (2006), os serviços prestados por essas instâncias podem ser 

caracterizados pelo foco do atendimento: a creche - institucional ou domiciliar - que 

oferece atendimento diário e de tempo integral “voltado a um segmento da 

população considerado em situação de risco” e as pré-escolas (incluindo jardim-de-

infância, escola maternal etc.), de tempo parcial e/ou integral cujo fim é a “promoção 

do desenvolvimento e aprendizagem da criança” (p.522).  

 

A vinculação do primeiro ao setor social (bem-estar, assuntos familiares, saúde, 
trabalho etc.) e do segundo ao setor educacional conduz a uma polarização nessas 
duas dimensões do atendimento, influenciando fortemente a maneira como as 
instituições são organizadas em cada setor, no que se refere a objetivos, público-
alvo, regulamentação, financiamento, oferta, pessoal, tipo de funcionamento etc. 
(HADDAD, 2006, p.522). 
 

Para Campos, Füllgraf e Wiggers (2006, p.101),  

 

Na área de bem-estar social raramente houve a preocupação de exigência de um 
nível mínimo de escolaridade ou formação prévia em curso de magistério para 
adultos que trabalhavam diretamente com as crianças (Tavares, 1996). Quando 
muito propiciava-se alguma formação em serviço, de forma não muito sistemática, 
diretamente através de sistemas de supervisão ou adotando o recurso de 
assessorias externas. 
 

Ao analisar políticas de diferentes países tendo como foco a educação e o 

cuidado infantil, Haddad (2006) aponta a necessidade de integração dessas duas 

instâncias de atendimento às crianças pequenas a fim de melhorar a sua qualidade. 
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Para Campos, Füllgraf e Wiggers (2006, p.90),  

  

A preocupação com a baixa qualidade da educação infantil trouxe a criança para o 
centro das discussões: percebia-se que era necessário basear o atendimento no 
respeito aos direitos da criança, em primeiro lugar, para que fosse possível mostrar a 
legisladores e administradores a importância da garantia de um patamar mínimo de 
qualidade para creches e pré-escolas. Foi principalmente no âmbito da atuação de 
grupos ligados à universidade e aos profissionais da educação que se formularam os 
princípios que seriam acolhidos pela nova Constituição Federal de 1988 e que foram 
em grande parte mantidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
–, de 1996.  
 

Essas autoras colocam que a partir desses documentos legais a Educação 

Infantil foi incluída como a primeira etapa da Educação o que exigiu das prefeituras e 

outras instâncias governamentais a responsabilização das redes de creches. E 

continuam: 

 

O segundo aspecto importante dessas reformas foi a exigência de formação prévia 
para professores e educadores de crianças pequenas, preferencialmente em nível 
superior, mas admitindo-se ainda o curso de magistério em nível médio. Essa 
exigência vem sendo aceita com alguma dificuldade pelos sistemas de educação, 
especialmente no caso das creches. Ao mesmo tempo em que, em muitos estados e 
prefeituras, foram organizados cursos de formação para os educadores leigos que já 
se encontravam trabalhando nessas instituições, muitas prefeituras e entidades têm 
contestado a exigência e buscado subterfúgios, por exemplo, contratando 
educadores como se desempenhassem atividades de limpeza, para fugir ao requisito 
de formação prévia (p.90). 
 

Campos (sd)7, tratando dos indicadores da qualidade da Educação Infantil 

revela dados do MEC, de 2006, que vão referendar a necessidade de investir na 

formação desses profissionais: 

 

Outro importante indicador de qualidade, a qualificação dos professores, também 
revela problemas: em 2002, 64% das funções docentes na pré-escola tinham nível 
médio e apenas 23% nível superior de formação. Para a creche a situação é bem 
mais precária e ainda não está bem retratada nas estatísticas oficiais (MEC, 2006; 
apud CAMPOS, sd, snp).  

 

A pesquisadora acrescenta: na “cidade de São Paulo, [que] conta com a 

maior e mais consolidada rede pública de creches do país, em 2001, 50% das 

educadoras de creche tinham menos que o nível médio de escolaridade” (MEC, 
                                                           
7  Disponível em http://www.aomestre.com.br/raixo_x/arquivo/66_educ_inf.htm  
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2006, apud CAMPOS, sd, snp). 

Há, assim, o reconhecimento da necessidade da formação de professores 

para os anos iniciais da educação básica e a prioridade de sua formação em nível 

superior conforme reza o artigo 62 da LDB 9394/96: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 
em curso de licenciatura de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (LDBEN - Lei nº 9394/96, art. 62).  

 

 

1.2. A questão de pesquisa e os objetivos  

 

Tendo em vista a situação brevemente apresentada e a existência de projetos 

e programas voltados para a formação dos educadores que trabalham na Educação 

Infantil sem a formação considerada necessária é que tomei como norteadora da 

pesquisa a seguinte questão: 

 

Na opinião de ex-alunas, quais aprendizagens foram possibilitadas pelo Curso 

Normal Superior Fora de Sede da UNIARARAS e qual a influência dessas 

aprendizagens nas atuações profissionais? 

 

Assim, a pretensão da pesquisa, de modo particular, foi conhecer a influência 

do Curso Normal Superior Fora de Sede na formação e atuação de professores que 

antes de o freqüentarem trabalhavam como Atendentes de Desenvolvimento Infantil 

sem formação em ensino superior.  

Em decorrência desse interesse, coloca-se como objetivo principal da pesquisa 

compreender, sob a perspectiva das alunas, as características do curso e sua 

influência na vida profissional de cada uma delas.  

Em função dessas escolhas, a pesquisa teve um caráter qualitativo, 

constituindo-se no estudo de um caso específico, o Curso Normal Superior Fora de 

Sede da Uniararas oferecido entre 2005 e 2007. Nos itens a seguir, apresento 

detalhamentos dos caminhos percorridos e suas justificativas. 
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1.3. Escolhendo o caminho e o modo de olhar para o problema 

 

Ao desenvolver a pesquisa com esse grupo social especifico, busquei na 

metodologia qualitativo-interpretativa o caminho para responder as questões e a 

consecução dos objetivos.  

Essa opção  metodológica justifica-se por que procurei relacionar um universo 

subjetivo e pessoal - a percepção das alunas sobre seu processo de formação como 

docentes - a aspectos externos e objetivos, de âmbitos social, institucional e 

organizacional característicos do próprio CNSFS.  

Essa imersão na esfera da subjetividade constitui o campo privilegiado das 

pesquisas qualitativas, pois esta abordagem revela-se valiosa para estudar 

fenômenos de grande complexidade e que não se traduzem através de dados 

quantitativos, como é o nosso caso, em que buscamos compreender como um 

determinado processo educacional influenciou a formação de alunos. Como afirma 

Minayo (1996), a pesquisa qualitativa lida com um universo de múltiplos significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que não podem ser quantificados.  

A abordagem qualitativa possibilita um contato com as intenções, aspirações e 

razões dos sujeitos, em função dos quais as ações e relações sociais apresentam 

sentido. Seu emprego é, portanto, de grande utilidade quando os assuntos 

investigados exigem interpretação.  

Outro aspecto importante a ser considerado com respeito ao enfoque qualitativo 

é a valorização da dinâmica do mundo social, que é fundamental em um processo 

de conhecimento na área das ciências humanas, uma vez que: 

as sociedades humanas existem num determinado espaço, num determinado tempo, 
que o grupos sociais que as constituem são mutáveis e que tudo, instituições, leis, 
visões de mundo, são provisórios, passageiros, estão em constante dinamismo, e 
potencialmente tudo pode ser transformado. (MINAYO, 1996, p. 20).  

 

A escolha da metodologia qualitativa permite perceber os diversos 

significados das vivências pessoais e grupais; o que contribui para uma 

compreensão das relações que os indivíduos estabelecem entre si e seus contextos 

sociais e profissionais.  
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Um dos cuidados que se deve ter quando se utiliza pesquisa qualitativa é o 

rigor do método utilizado, o que leva à questão (entre outras) da objetividade na área 

de ciências humanas. Demo (1996) ajuda a pensar essa problemática, e por 

descartar a possibilidade de um conhecimento objetivo, substitui o termo 

“objetividade” por “objetivação”, designando, com esta palavra, o esforço de uma 

aproximação cada vez maior com a realidade, que deve orientar o trabalho de 

pesquisa nas ciências humanas. Também para Minayo (2000) é preciso haver um 

esforço para superar a dicotomia entre objetividade e subjetividade e buscar 

compreender a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito.  

A abordagem qualitativa também pressupõe que o processo de conhecimento 

apreende um aspecto parcial de uma realidade mais ampla, profunda e 

multifacetada, o que não significa descartar qualquer busca de objetivação, mas sim 

reconhecer que o conhecimento humano é um processo de construção cultural, pois 

ocorre em um determinado tempo e contexto histórico-social. Nessa perspectiva, 

admite-se que as “verdades” possuem sua validade e pertinência, mas apresentam 

certa relatividade e caráter provisório; para serem compartilhadas, dependem de 

processos de socialização em comum (MINAYO, 2000).  

A pesquisa qualitativa exige do pesquisador uma atenção constante à 

influência de sua subjetividade, embora não se trate – nem seria possível e 

desejável – de eliminá-la; antes, sabendo que a subjetividade do pesquisador é 

parte integrante da pesquisa é necessário reconhecê-la e minimizá-la através dos 

procedimentos metodológicos (MINAYO, 1996; 2000). Para isso, no decorrer da 

investigação o pesquisador deve buscar padrões e categorias de análise da 

realidade, relacionando-as ao universo social que estuda. Esse cuidado possibilita 

ver o novo, por dispor-se a vê-lo, por assumir uma postura aberta para dialogar com 

o real, valorizando seu caráter instigante, contraditório e revelador; devolvendo, 

assim, a vida ao conhecimento e ao mundo social ao qual se reporta.  

A escolha dessa abordagem de pesquisa levou a escolher como principais 

estratégias para a coleta de dados a entrevista e o questionário e como 

participantes, um grupo de ex-alunas do CNSFS que tiveram como tutor o autor 

desse trabalho.  

O questionário (Apêndice 1) continha 20 questões de dados pessoais (Dp), 5 

sobre o curso (Sc) e 8 sobre o material didático (Md). As seis questões 
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apresentadas no Apêndice 2 versavam sobre os mesmos temas e foram usadas em 

entrevista pelo pesquisador por considerar que as participantes ficariam mais a 

vontade para respondê-las oralmente. Com essas escolhas as participantes se 

pronunciaram sobre a temática em estudo utilizando a linguagem escrita e verbal.  

O questionário foi respondido individualmente pelas participantes no mesmo 

horário e local, em um encontro marcado pelo pesquisador. Após terem respondido 

ao questionário, participaram de entrevistas em grupos menores, de seis pessoas. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas na íntegra. 

Durante o encontro o pesquisador fez registros por meio de fotos. Posteriormente, 

escreveu um relato com suas impressões. 

Elaborar roteiros de entrevistas e formular perguntas, quando se trata de 

obter com este recurso conteúdos satisfatórios para a realização de um processo 

investigatório, requer cuidado e perspicácia, a fim de que se possa colher dados que 

sejam significativos para responder as questões do pesquisador. É um trabalho que 

exige planejamento, preparo teórico e habilidade técnica no momento da coleta, da 

transcrição e da análise dos dados (DUARTE, 2004). De acordo com esse autor, se 

as entrevistas forem bem realizadas,  

permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa 
sua realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 
compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior 
daquele grupo, o que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de 
coleta de dado (DUARTE, 2004, p.215). 

 

Para a elaboração e adequação do roteiro de entrevista, considerei minha 

vivência no CNSFS e a literatura sobre o tema em estudo. Procurei analisar se os 

termos utilizados eram compreensíveis e apropriados às pessoas às quais se 

destinavam, se havia questões que poderiam gerar dificuldade de interpretação e se 

a técnica de entrevista possibilitava o envolvimento do entrevistado e se atingia o 

objetivo proposto. Analisei o tipo e a natureza das questões, organizando as 

perguntas por temáticas, classificadas em: dados pessoais; curso; material didático.  

Na pesquisa qualitativa, a entrevista é um importante recurso de coleta de 

dados por proporcionar, através de interações verbais e não verbais, a produção de 

informações diretamente pelos sujeitos relacionados a um determinado contexto 
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social. O entrevistador encontra, com esse instrumento, formas de apreender o olhar 

dos indivíduos envolvidos em seu objeto de estudo, porque ouvindo sua palavra 

valoriza sua compreensão da realidade vivida. Para Minayo (1996, p.109),  

 

o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações é a 
possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de 
valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a 
magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos 
determinados, em condições históricas, sócio–econômicas e culturais específicas. 

 
Conforme destaca Minayo (2000), a interação do entrevistador com o 

entrevistado é um aspecto fundamental da entrevista qualitativa, uma vez que a 

mesma possibilita a troca de visões de mundo, provenientes da dinâmica social 

onde os sujeitos participantes desenvolvem conhecimentos, atribuindo significados à 

realidade que os cerca. Como o pesquisador fora também tutor do referido curso e 

em específico dessas alunas participantes, isso poderia ser um elemento favorável à 

utilização de entrevista. 

Duarte (2004) considera que uma boa entrevista necessita, entre outros 

aspectos, que o pesquisador conheça, com certa profundidade, o ambiente em que 

pretende realizar sua investigação. Nesse sentido, nossa familiaridade com o 

CNSFS, o ambiente institucional e os alunos pode ser compreendida como um 

aspecto favorável à realização de um processo de pesquisa baseado em entrevista. 

Foi também pensando nisso que escolhi como espaço de realização das entrevistas 

a mesma unidade de ensino em que o curso foi desenvolvido.  

Como a idéia era entrevistar as participantes em grupo e num mesmo dia 

solicitei uma sala do Colégio São Luiz de Gonzaga – o próprio colégio em que as 

alunas foram formadas -, onde ocorreu todo o processo de coleta de dados, com 

duração de 4 horas. Considerei o local em que as alunas se formaram como 

apropriado para as mesmas falarem sobre suas atividades, experiências, processo 

de formação profissional. A autorização para uso do prédio com esse fim foi 

concedida pelo senhor Antonio Giangiocomo, proprietário do colégio.  

Como toda técnica de pesquisa, as entrevistas também apresentam limites, 

que podem estar relacionados tanto ao processo de interação social durante o 

contato com os entrevistados, como a outros aspectos referentes à modalidade de 
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entrevista empregada. Assim, como todo o trabalho de pesquisa é caracterizado por 

restrições - o próprio recorte da realidade e a escolha dos participantes implicam em 

limitação -, o importante é associar outras fontes de dados, especialmente os 

documentais, que ajudam a fazer uma maior aproximação do real. Os documentos 

analisados estavam disponíveis no site, faziam parte do arquivo pessoal do 

pesquisador e haviam sido coletados enquanto trabalhava como tutor e também por 

intermédio de professores da instituição, entre eles a profa. Dra. Amali de Angelis 

Mussi, que se mostrou disponível para participar e conversar com o pesquisador 

sobre a investigação. 

 

1.4. As participantes 

O convite para participar da entrevista ocorreu no mês de janeiro de 2009 

através de contato via e-mail e telefone para todas as ex-alunas do CNSFS, ocasião 

em que breve relato sobre a pesquisa foi feito. Pelo fato de ser um período de férias 

escolares, muitas não puderam comparecer, participando então apenas 12 alunas 

de uma turma de 43, brevemente caracterizadas no Quadro 1, a seguir8. 

 
Nº NOME IDADE FORMAÇÃO 

ANTERIOR 
TRABALHO 
QUE EXERCE 

01 Cleuzenir  45 anos magistério9 PEB I10 
02 Elisete  51 anos ADI - magistério ADI  
03 Luiza  64 anos ADI - magistério ADI 
04 Irene  50 anos ADI - magistério ADI 
05 Arlete  59 anos ADI - magistério ADI 
06 Edilma  38 anos Magistério PEB I 
07 Severina  49 anos ADI - magistério ADI 
08 Maiza  53 anos ADI - magistério ADI 
09 Mirian  41 anos magistério PEB I 
10 Regina  35 anos magistério PEB I 
11 Eliete  48 anos ADI - magistério PEI  
12 Elisabeth  56 anos ADI - magistério PEI 

Quadro 1 - Caracterização das alunas participantes 
 

 

O grupo era composto por 12 mulheres e apresentava faixa etária entre 35 a 

64 anos. 5 tinham menos de 50 anos e 7 estavam acima desta idade. Em termos de 

                                                           
8 As participantes concordaram em participar da pesquisa assinando um termo de consentimento e por isso seus 
nomes foram mantidos. O modelo da autorização encontra-se no Apêndice 3. 
9 Ensino médio. 
10 Siglas: PEB 1: Professor da Educação Básica; ADI: Atendente de Desenvolvimento Infantil; PEI: Professor da 
Educação Infantil. 
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relação idade x formação pode-se supor que num percurso acadêmico regular, o 

magistério do ensino médio (que todas cursaram) é concluído por volta dos 20 anos. 

Assim, muitas das participantes já teriam tempo suficiente para aposentadoria ou 

teriam ingressado no trabalho em época tardia.  

Na ocupação da época, 6 eram ADI, 4 PEB I e 2 PEI. As ocupações 

anteriores também apresentavam variações: Estagiária Educacional, Alfabetização 

no EJA, Caixa de supermercado, Secretária, Recepcionista em empresa, Doméstica 

e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.  

Pesquisa realizada por Mussi et al (2005) a partir de dados fornecidos por 

tutores revela o perfil dos alunos dos CNSFS: 

Traçamos, pelos dados dos tutores, um cenário de nossos alunos do CNSFS: 99% da 
clientela são do sexo feminino; a grande maioria procurou o curso (2 anos) para não 
“perder” o emprego ou para nova oportunidade de trabalho (3 anos); as idades variam 
de 25 a 40 anos. Nas monografias são apontados os depoimentos de alunos que 
evidenciam o CNSFS como a realização do sonho de “cursar uma Faculdade”, a 
oportunidade de reconhecer e utilizar os novos recursos tecnológicos para uma 
educação do futuro (uso das TIC’s) e essencialmente a importância da presença do 
Tutor, que toma o lugar de um “aprendente”, o que os aproxima mais (alunos e tutor) e 
possibilita um processo de comunicação que ultrapassa o entendimento do tutor como 
alguém que controla os alunos e o torna o CNSFS um novo espaço de construção e 
reconstrução de saberes, dentro de uma dimensão colaborativa na sala de aula 
possibilitada pela presença e atuação do tutor (p.95).  

 

Durante a apresentação dos dados será possível comparar essas 

características gerais com as das participantes da pesquisa. 

 

 

1.5. A coleta de dados: relato do encontro 

 

A coleta de dados para a pesquisa teve inicio em fevereiro de 2009. O 

encontro para a coleta de dados aconteceu no colégio São Luiz, cuja fachada está 

registrada na foto a seguir.  
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Foto 5 – Fachada do Colégio São Luiz 

 

 

O dia estava ensolarado sem muito calor. As 12 alunas foram recepcionadas 

com um café especial às 9h da manhã por mim e por uma auxiliar de pesquisa que 

se responsabilizou por fazer anotações cuidadosas de todo o encontro para 

complementar os dados recolhidos por meio do gravador de áudio.  

Após o café e a confraternização as participantes sentaram-se em círculo; no 

centro um aparato servia como suporte para o gravador.  

O encontro de pesquisa teve inicio às 9h30min com minha fala dando boas 

vindas e agradecendo as participantes pelo comparecimento. Logo em seguida 

esclareci como se daria a participação: responderiam a um questionário e em 

seguida seriam divididas em dois grupos de 6 alunas (sendo o 1º grupo composto 

com as que primeiro terminassem o questionário e o 2º grupo com as demais, cujas 

entrevistas ocorreriam após o término da entrevista do primeiro grupo) para 

responderem as questões adicionais.  

Pedi às participantes que ao responderem o questionário evitassem salientar 

a figura do tutor, pois o foco da pesquisa era suas opiniões sobre o CNSFS. 

Salientei que se houvessem dúvidas quanto às questões, poderiam pedir 

esclarecimentos e assim aconteceu.  
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Foto 6 - Alunas respondendo o questionário - pesquisa 

 

 

Até esse momento todas as participantes se manifestaram orgulhosas por 

terem sido convidadas a participarem questionando o porquê de serem as 

escolhidas. Expliquei que havia convidado a todas e que somente elas tinham tido 

possibilidade de comparecer.  

Durante a resposta ao questionário, algumas alunas manifestaram 

inquietações (Severina, Irene, Eliete e Maiza) e ansiedade. Parecia que não 

compreendiam as perguntas, comunicando-se com as colegas ao lado, mas sem 

dirigir a mim qualquer pergunta. Mesmo tendo essa percepção, optei por não 

interferir. 

À medida que o tempo passava a dinâmica da sala sofria alterações. Apesar 

de terem inicialmente demonstrado que estavam satisfeitas em participar da 

pesquisa, algumas (Regina, Miriam, Luiza e Edilma) questionavam as perguntas. As 

demais respondiam em silencio. Hoje atribuo essa situação ao fato de a expectativa 

gerada pelo acolhimento ter sido quebrada com a resposta escrita de um 

questionário muito longo e que, para elas, talvez não tivesse sentido. 

À medida que as participantes iam terminando o questionário escrito, a 

auxiliar de pesquisa as conduzia para a sala ao lado onde a entrevista seria 

realizada. Nesta sala, também com carteiras disponibilizadas em circulo, as 
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participantes se mostraram mais à vontade para responderem as questões. Na 

medida em que o tutor fazia as perguntas individuais (sentido horário como 

combinado inicialmente) as alunas iam respondendo com animação. Neste momento 

deixaram transparecer o aumento da autoestima, o crescimento pessoal e 

profissional, em casa, no trabalho e na vida como um todo. O dia foi um pouco 

cansativo, conforme salientaram Arlete, Irene, Regina, Miriam, Edilma, entre outras, 

porém, muito prazeroso pelo fato de terem participado deste trabalho. 

As informações obtidas nas entrevistas foram cuidadosamente registradas, 

através de gravações e registros escritos foram realizados em momento posterior. 

Várias situações e ambientes foram fotografados. Preocupei-me em observar todo o 

contexto que configurava a situação de entrevista. Estive atento à forma como o 

ambiente estava organizado, como as pessoas se relacionavam, como interagiam 

com o entrevistador, como se manifestavam com respeito às questões formuladas. 

Procurei captar diversos detalhes que poderiam ser significativos para a 

compreensão da problemática estudada. No decorrer da entrevista, pude reconhecer 

a importância da interação entre entrevistador e entrevistado para possibilitar o 

acesso aos significados atribuídos pelas pessoas participantes com respeito ao tema 

investigado.  

Meu esforço se orientou no sentido de tentar apreender a relação, nos relatos 

das alunas, entre a vida individual e o contexto social focalizado, o CNSFS, 

buscando apreender aspectos do processo de formação de professores. Meu intuito 

era não apenas conhecer as opiniões das pessoas sobre o assunto em questão, 

mas também compreender as motivações, os significados e os valores que 

sustentavam suas idéias, a fim de relacioná-los devidamente ao contexto social mais 

amplo.  

A relação entre entrevistador e entrevistado, como sabemos, não é 

espontânea. Não raras vezes, o entrevistado pode “encenar” na situação de 

entrevista, assumindo uma postura, um ponto de vista que considera que seja de 

agrado do pesquisador. Em nosso caso, as entrevistadas eram também ex-alunas 

do curso do qual o entrevistador foi o tutor. Como sabemos, as interações dos 

indivíduos no interior das instituições sociais, adquirem uma grande carga de 

encenação e representação de papéis. Atento a esta questão, preocupei-me com a 

confrontação entre diversos pontos de vista obtidos na coleta de dados, a fim de 

buscar uma melhor compreensão das opiniões emitidas.  
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1.6. A análise dos dados  

 

Na categorização e análise dos dados alguns passos aconteceram. 

Com relação ao questionário, o primeiro passo, foi digitar as respostas das 

alunas de maneira fiel às suas escritas. O segundo passo foi transcrever as falas 

das alunas gravadas em áudio, igualmente de forma fiel às suas expressões orais.  

O terceiro passo foi disponibilizar todos esses dados em formato de quadros, 

seguindo as questões colocadas às participantes. Nesses quadros foram colocadas 

primeiramente as respostas integrais. Um exemplo está apresentado no Apêndice 4. 

Foi então realizada uma primeira leitura completa das respostas, já resumidas 

num quadro, seguidas por outras que tinham como objetivo conseguir identificar 

similaridades e situações únicas. Nesse momento foram destacados, em diversas 

cores, elementos das possíveis categorias de análise, possibilitando melhor 

visualização dos dados. Um quadro final resumido foi elaborado e mostrou-se de 

grande utilidade, já que possibilitou a coleta de informações pertinentes e 

instigantes, tanto no questionário respondido por escrito como na entrevista. 

Na apresentação desses dados, recompus as respostas do questionário e das 

entrevistas em forma de narrativas. A seguir apresento uma síntese, que, no meu 

entender, possibilita responder a questão de pesquisa e atingir o objetivo proposto. 

 

1.7. A instituição e o curso: contextos da pesquisa  
 

 
O foco desse estudo é o Curso Normal Superior Fora de Sede oferecido pelo 

Centro Universitário Hermínio Ometto de Araras (Uniararas) no período entre 2005 e 

2007. A Uniararas, como é mais conhecida a instituição, localiza-se na cidade de 

Araras, interior do estado de São Paulo.  

A escolha do curso teve como critério sua especificidade: formar como 

professores Atendentes de Desenvolvimento Infantil que na época atuavam em 

creches municipais da cidade de São Paulo.  

Tratava-se de um Programa Especial de Formação Pedagógica destinado a 

docentes em exercício, aproveitando a experiência adquirida durante o tempo de 

serviço e possibilitando a formação em nível superior, em dois anos, com carga 

horária mínima de 2.800 horas - equivalente aos cursos de graduação com duração 
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de três anos. Foi a Deliberação CEE n.º 12/2001 que permitiu a criação deste 

Programa com vistas a fornecer aos participantes uma graduação voltada para a 

educação infantil e as séries iniciais do Ensino fundamental, atendendo a demanda 

dos profissionais do ensino da rede pública tendo em vista as exigências da 

LDB9394/96.. 

O Centro Universitário Hermínio Ometto criou, no inicio da década de 2000, o 

Curso Normal Superior Fora de Sede (CNSFS), reconhecido pela Portaria CEE - GP 

nº. 251/2003, publicada no Diário Oficial de São Paulo em 13/07/2003. Entre os 

objetivos da instituição estava oferecer cursos de formação de professores com 

qualidade, seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores e os Parâmetros Curriculares Nacionais de modo a favorecer a 

capacitação profissional (CURSO NORMAL SUPERIOR FORA DE SEDE, 2007). 

No site da instituição encontra-se, logo na abertura dos cursos denominados 

especiais, a seguinte informação: 

O Curso Normal Superior da Uniararas destina-se à formação de professores de 
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Com formato totalmente 
inovador, lança mão do que há de mais atual em tecnologia de ensino, utilizando, de 
modo integrado, diferentes tipos de mídia, produzidas especialmente para o curso: 
materiais impressos, vídeos e orientações via Internet. O conteúdo curricular segue 
as modernas tendências de formação profissional, com ênfase na contínua reflexão 
sobre a prática, de acordo também com as diretrizes curriculares elaboradas pelo 
Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo MEC. 

O curso Normal Superior da Uniararas é destinado a professores das redes públicas 
de ensino, municipal e estadual, bem como das redes conveniadas de ensino com os 
sistemas públicos no Estado de São Paulo, oferecido com dois anos de duração, 
com base na Deliberação CEE nº12 e 13/2001. 

Autorização: Portaria Uniararas nº 049 de 03/08/2001
Reconhecimento: Portaria CEE/GP nº 251 de 12/07/2003 
(http://www.uniararas.br/2005-2006/cursos/cnsfs/) 
 

Segundo os documentos consultados, a formação dos profissionais da 

educação visava que os alunos demonstrassem segurança e domínio dos conteúdos 

básicos das disciplinas do currículo, bem como pudessem contribuir para a melhoria 

da qualidade de ensino quando estivessem exercendo a profissão (CURSO 

NORMAL SUPERIOR FORA DE SEDE, 2007 ). 

Este curso era oferecido para muitos municípios paulistas no momento da 
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pesquisa11. Cada município era considerado um Pólo. Cada pólo contava com a 

presença de pelo menos um tutor. Em todos eles foram montados tele-centros, 

usualmente em espaços escolares, para o desenvolvimento das aulas presenciais. 

Os espaços físicos eram usualmente cedidos por instituições públicas e analisados 

em sua adequação para o desenvolvimento da proposta por uma comissão de 

avaliação da universidade. 

No site anteriormente citado encontramos informações que justificam a 

escolha da instituição pela modalidade formativa oferecida:  

 

Este curso ocorre descentralizado da sede, em diferentes municípios, de forma a 
promover o acesso a uma demanda significativa de professores com formação em 
nível médio.  
O fato de os cursos serem descentralizados, oferecidos na sede dos municípios, 
além de possibilitar o acesso a um número maior de professores, estimulou também 
a implementação de políticas educacionais para as redes municipais de ensino. 
Aliada ao processo de municipalização do ensino fundamental, a iniciativa criou a 
oportunidade para a estruturação da carreira do magistério público municipal, 
integrada por professores do próprio município, aí radicados e integrados na 
comunidade (id). 
 

Com essa proposta, a Uniararas ocupava um nicho educacional criado pela 

Lei 10.172 de 2001, que instituiu o Plano Nacional de Educação que exige formação 

em nível superior para ao menos 70% dos professores de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental até o ano de 201112. 

A proposta curricular do Curso Normal Superior estava organizada em quatro 

eixos, apresentados a seguir.  

1. O eixo da educação básica 

Linguagens e códigos e suas tecnologias; ciências humanas e sociais e suas 
tecnologias; ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Esses conteúdos 

                                                           
11 Águas de Lindóia, Américo Brasiliense, Araçoiaba da Serra, Araraquara, Barueri, Biritiba Mirim, Boituva, Bom 
Jesus dos Perdões, Brotas, Caçapava Campinas, Campos Novos Paulista, Caraguatatuba, Catanduva, Conchal, 
Cordeirópolis, Cosmópolis, Cruzeiro, Cunha, Dois Córregos, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Franca, 
Francisco Morato, Franco da Rocha, Guaratinguetá, Ibaté, Icem, Iguape, Ilha Comprida, Iperó, Itapevi, Itariri, 
Itatinga, Itu, Jandira, Juquiá,Laranjal Paulista, Lavrinhas, Limeira, Matão, Mogi-Guaçu, Monteiro Lobato, 
Natividade da Serra, Nazaré Paulista, Paraibuna, Paraíso, Pardinho, Pederneiras, Peruíbe, Piedade, 
Pindamonhangaba, Piracaia, Piracicaba, Pirajuí, Pirapora do Bom Jesus, Porto Feliz, Queluz, Rincão, Rio Claro, 
Roseira, Sabino, Santa Bárbara do Oeste, Santa Rita do Passa Quatro, Santo André, São José dos Campos, 
São Lourenço da Serra, São Luiz do Paraitinga, São Paulo, Tambaú Taquarivaí, Tatuí, Tremembé e Votorantim 
(CURSO NORMAL SUPERIOR FORA DE SEDE, 2007 ). 
 
12 Objetivo no. 18 com relação ao magistério: Garantir, por meio de um programa conjunto da União, dos Estados 
e Municípios, que, no prazo de dez anos, 70% dos professores de educação infantil e de ensino fundamental (em 
todas as modalidades) possuam formação específica de nível superior, de licenciatura plena em instituições 
qualificadas.(MEC,PNE,  2001, p.101) 
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devem ser dominados porque são aqueles que os alunos do Normal Superior terão 
de ensinar quando forem professores na educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental. O curso os retoma para garantir seu domínio no nível do ensino 
médio, etapa final da educação básica.  

2. O eixo da gestão educacional 

Abrange os conteúdos necessários à compreensão da educação escolar, como parte 
do desenvolvimento individual, das práticas e das políticas públicas. Inclui 
conhecimentos de sociologia, filosofia e história da educação, das políticas 
educacionais, de desenvolvimento humano e de ensino e aprendizagem. 

3. O eixo da gestão pedagógica 

Organização e funcionamento dos sistemas de ensino, organização e gestão escolar, 
construção do projeto pedagógico e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

4. O eixo da gestão do ensino-aprendizagem 

Inclui o domínio dos objetos de conhecimento que compõem o currículo da educação 
infantil e do ensino fundamental e os procedimentos pedagógicos e didáticos para 
transformar os objetos de conhecimento em objetos de ensino. Neste eixo, situam-se 
as didáticas específicas da alfabetização e o ensino de língua portuguesa, história, 
geografia, ciências e matemática, bem como as práticas de ensino dessas 
disciplinas. (http://www.uniararas.br/2005-2006/cursos/cnsfs/) 

A carga horária total do curso era de 3.900 horas (muito além das 2.8000 

minimamente exigidas), desenvolvida em 480 dias letivos, perfazendo dois anos.  

O curso era presencial, de freqüência diária obrigatória. Ocorria de segunda a 

sexta-feira, com pelo menos dois sábados por mês, cada um com 5 horas diárias. O 

controle da presença diária dos alunos cabia ao tutor, pois era exigida a presença 

em pelo menos 75% dos dias letivos; havia um programa online específico para 

esse fim. 

O professor não estava presente nas aulas, apesar de participar (entre outros 

profissionais) da equipe central que elaborava o programa das disciplinas e os 

materiais que seriam utilizados. As aulas eram transmitidas de forma televisiva:  

Os conteúdos das disciplinas são distribuídos por vídeos gravados por professores 
experientes e capacitados, que servem também de base às atividades desenvolvidas 
em classe. (http://www.uniararas.br/2005-2006/cursos/cnsfs/) 
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O acompanhamento presencial ficava a cargo de um tutor, responsável pela 

gestão da classe e pela motivação dos alunos. Os tutores tinham nível superior, 

experiência docente na Educação Infantil ou no Ensino Fundamental e recebiam 

capacitação de 200h para realizarem seu trabalho. A carga horária de trabalho 

semanal era de 24 horas, que incluía o atendimento dos alunos por correio 

eletrônico ou telefone.  

Os alunos poderiam pedir esclarecimentos ou tirar dúvidas com professores 

de plantão por meio da internet ou por um número telefônico 0800. Para esse fim e 

também para fins educacionais, dois computadores com acesso à internet eram 

disponibilizados em cada classe.  

Como membro da equipe destacava-se a figura do Supervisor, responsável 

por um Pólo Educacional (conjunto das salas de aula de um município), a quem 

cabia intermediar o processo presencial junto à equipe central, bem como controlar a 

presença e atividade dos tutores.  

O CNSFS nasce no âmbito do Programa Especial de Formação Pedagógica 

Superior destinado aos Professores Efetivos da Rede Pública, Deliberação CEE 

12/2001, que nos seus artigos de 1 a 3 especifica: 

 

Art. 1º - O Programa Especial de Formação Pedagógica Superior destina-se 
exclusivamente a oferecer cursos para professores efetivos, com formação em curso 
normal ou na habilitação ao magistério, de nível médio, que estejam em exercício 
nas redes públicas de ensino e que tenham sido classificados em processo seletivo 
especial.  

 
Art. 2º - O Programa de que trata esta Deliberação poderá ser oferecido por 
universidades ou por instituições de ensino superior, jurisdicionadas ao Conselho 
Estadual de Educação, que ministrem curso de licenciatura plena, já autorizado.  

 
Parágrafo único - A instituição de ensino superior municipal, responsável pelo pedido 
de autorização, poderá associar-se com outras instituições municipais e/ou 
universidades públicas para elaboração e execução do projeto e plano previstos no 
Artº 3º, incisos II e III.  (http://www.ceesp.sp.gov.br/Deliberacoes/de_12_01.htm) 

 

As diretrizes pedagógicas do curso destacam o desafio de promover 

transformações efetivas nas práticas curriculares da formação de professores e de 

prepará-los para atuarem na escola básica contemporânea, comprometida com o 
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aprendizado do aluno. Desse documento consta que os objetivos específicos do 

CNSFS eram:  

• Licenciar professores, em nível superior, para atuação multidisciplinar 

no Ensino Fundamental - 1a a 4a série e Educação Infantil;  

• Favorecer o desenvolvimento de atitudes de investigação e de 

pesquisa na formação dos professores, através da associação entre teoria e 

prática; 

• Trabalhar as diferentes capacidades - cognitivas, afetivas, físicas, 

éticas, estéticas, de inserção social e relação interpessoal - para tornar 

possível a construção e reconstrução de conhecimentos, valorizando a crença 

na própria capacidade, na disponibilidade e curiosidade para aprender;  

• Oferecer oportunidades de educação continuada para os professores, 

para atualização de conhecimentos e aperfeiçoamento da prática com a 

interação com o outro.  

 

O principal recurso de ensino era o material impresso, elaborado pela própria 

instituição, usado para acompanhamento das aulas televisivas e para realização das 

atividades, mas os alunos dispunham também de uma biblioteca móvel, com livros 

complementares e também podiam fazer pesquisas na internet. O material escrito 

incluía textos teóricos, atividades coletivas ou individuais, proposta de pesquisas, 

entre outros. Na Biblioteca móvel encontravam-se apostilas, a coleção de livros 

“Oficio de professor”, livros didáticos e paradidáticos. Esse material versava 

predominantemente sobre alfabetização, autonomia dos professores, gestão 

pedagógica, pessoal e educacional. As leituras eram feitas em classe ou em casa, 

individualmente ou de forma compartilhada e depois eram discutidas em aula. 

Os materiais escritos possibilitavam elos com outros recursos tecnológicos 

existentes nas classes: uma televisão de 29 polegadas, um aparelho de 

videocassete e/ou um aparelho de DVD para a reprodução das aulas televisivas e os 

computadores. Além da comunicação com a instituição, os computadores eram 

utilizados para trabalhos de conclusão de curso (TCC), realização de pesquisas para 

a realização de diversos trabalhos, como os portfólios, por exemplo, além do acesso 

a e-mails que possibilitavam a comunicação entre todos envolvidos no curso. A Web 

possibilitava, ainda, acesso ao resumo da aula televisiva, a conteúdos de 

aprofundamento de estudos, a propostas de atividades e a sugestão de pesquisas; o 
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sistema de comunicação (VOIP) permitia falar com diversos departamentos da 

Uniararas via webphone.  

Quanto à avaliação dos participantes esta era contínua.  pois todas os tarefas  

realizadas em sala e fora dela, com a presença do tutor, eram valorizadas: provas 

individuais, exercícios em sala, elaboração de portfólio, apresentação de seminários 

visitas a espaços extra culturais entre outras.  
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAM A INVESTIG AÇÃO 

 

Nesse item apresento algumas considerações sobre o significado da 

expressão Educação a Distância (EaD) procurando associá-lo à modalidade 

da formação oferecida pelo CNSFS da Uniararas e também sobre a formação 

dos professores, tendo em vista relacionar as opiniões das participantes da 

pesquisa com o que dizem alguns estudiosos da área. 

 

2.1. Modalidade de formação no CNSFS: presencial, s emipresencial ou a 

distância?  

 

Para Moran (2002, p.1), a EaD “é um processo de ensino-aprendizagem (grifo 

meu) mediado por tecnologias onde professores e alunos estão separados espacial 

e/ou temporalmente” (...), mas estão “conectados, interligados por tecnologias, 

principalmente as telemáticas, como a Internet; também podem estar em contato via 

correio, rádio, televisão, vídeo, CD-ROM, telefone, fax e outros meios 

semelhantes”13. 

Fazendo um contraponto com outros tipos de educação, como a educação 

presencial, a semi-presencial e a distância Moran (2002) coloca que a educação 

 
presencial é a dos cursos regulares, em qualquer nível, onde professores e alunos se 
encontram sempre num local físico, chamado sala de aula. É o ensino convencional. O 
semipresencial acontece parte na sala de aula e parte a distância, através de 
tecnologias. A educação a distância pode ter ou não momentos presenciais, mas 
acontece fundamentalmente com professores e alunos separados fisicamente no 
espaço e ou no tempo, mas podendo estar juntos através de tecnologias de 
comunicação (MORAN, 2002, p.1). 

 
Observa-se, nessas colocações de Moran, que ele atribui à EaD um 

significado que associa o ensino e a aprendizagem num processo, mas esse 

significado não é consensual. Chaves (1999), por exemplo, considera equivocada a 

expressão educação a distância, pois para ele a educação é algo interno ao indivíduo 

e, portanto, não pode ocorrer à distância. Para esse autor a expressão Ensino a 
                                                           
13 Disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/moran/dist.htm Acesso em 12maio2009. 
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Distância seria mais adequada, pois é possível aprender em ambientes nos quais o 

professor e o aluno não estão fisicamente presentes, como por meio de livros, de 

conversas, pela internet e por outras mídias desde que tenham sido 

elaborados/organizados para ensinar algo a alguém. Chaves (2002) acrescenta: 

Por isso, ensino a distância certamente é (como sempre foi) uma forma de usar a 
tecnologia na promoção da educação.  

A educação e a aprendizagem, porém, embora aconteçam dentro do indivíduo, e, 
portanto, não possam, literalmente, ser feitas a distância, podem, e devem, ser 
mediadas através dos contatos do indivíduo com o mundo que o cerca, em especial, 
através de seu contato com outras pessoas, seja esse contato "cara a cara" ou 
"remoto" ("virtual", no sentido de que não envolve a "contigüidade espaço-temporal" 
das duas pessoas). Se for só isso que se quer dizer com as expressões "educação a 
distância" e "aprendizagem a distância", então não há porque não utilizá-las. 

 

No âmbito desse trabalho, a expressão EaD é adotada no sentido de que 

professor e alunos não compartilham o mesmo espaço físico e assim o faço por 

compreender que é possível relacionar a modalidade formativa adotada no CNSFS 

com esse conceito, como procuram fazer Mussi et al (2005), embora não tenham se 

posicionado com clareza sobre isso. Essas autoras discutem a característica do 

CNSFS da Uniararas, ora considerando-o “um modelo diferenciado de EAD” (p.92) 

“na questão de dar-se fora de sua sede” (p.93), ora um curso presencial, “pois os 

alunos devem freqüentar, diariamente, as aulas (...)” (p.92), ora como “semi-

presencial, especialmente pela mediação ocorrer através de um  tutor” (p.93) 

No sentido aqui adotado, em termos de instituição escolar a EaD pode ser 

utilizada em qualquer nível de ensino e em qualquer tipo de curso, desde que se 

considere a reciprocidade, em termos de aprendizagem, no processo educativo, pois 

tanto ensina quem é aluno como aprende aquele que é o professor, embora níveis, 

objeto e características dessas aprendizagens sejam diferentes. 

Apesar de Moran (1994) relacionar três maneiras de se oferecer a educação – 

presencial, semi-presencial e a distância -, como visto em excerto anterior, considero 

que suas idéias podem ser ampliadas. Outro tipo de curso talvez possa ser 

considerado a distância, como aqueles em que o professor não se encontra 

fisicamente com os alunos e a intermediação entre esses agentes educacionais 

ocorre por intermédio de outra pessoa, usualmente chamada de tutor. Em alguns 

desses casos, existe a possibilidade de pouquíssimo uso do computador e internet, 
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podendo mesmo esse uso ser nulo. É o caso do curso de formação de professores 

estudado nessa pesquisa, oferecido fora da sede da universidade (onde estão 

vinculados os professores) e cujos encontros presenciais diários são conduzidos 

por um tutor.  

Atualmente, alternativas para o uso da EaD estão sendo encontradas no ensino 

superior, não apenas para formar professores, e essa do CNSFS é uma delas. Há, 

entretanto, cursos de graduação presenciais que destinam parte da carga horária 

para atividades a distância, o que é autorizado pela Portaria MEC 4059/2004, DOU 

de 5/12/2004, caracterizando-se assim como semipresenciais. Em geral, os alunos 

desses cursos contam com encontros presenciais, que representam 80% da carga 

horária de uma disciplina e com atividades à distância, em ambientes virtuais de 

aprendizagem escolhidos pela própria universidade completando os 20% da carga-

horária restantes. Há ainda, cursos de formação de professores a distância mediados 

pela internet, como é o caso daqueles vinculados à Universidade Aberta do Brasil, 

promovidos pelo MEC (http://www.uab.mec.gov.br).  

.A proposição de cursos na modalidade EaD – totalmente à distância - é, para 

Moran (2002), mais adequada para a formação de adultos do que para os alunos 

dos ensinos médio e fundamental, pois adultos “já têm experiência consolidada de 

aprendizagem individual e de pesquisa” (p.1).  

Almeida e Prado (2003) afirmam que a EaD, como modalidade educacional 

alternativa, tornou a educação convencional acessível às pessoas residentes em 

áreas isoladas e também para aquelas que não têm condições de cursar o ensino 

presencial no período apropriado.  Considerando o conceito de curso a distância 

assumido nesse trabalho, afirmo que também possibilitaram graduar-se pessoas que 

podem freqüentar aulas diariamente, mas não locomover-se para cidades diferentes 

daquelas em que residem. 

Considerando o Ensino a Distância que usa novas tecnologias Chaves (1999) 

coloca: 

 
O que fascina nas novas tecnologias à nossa disposição, em especial na Internet, e 
dentro da Internet na Web, não é o fato de que podemos ensinar a distância com o 
auxílio delas: é que elas nos permitem criar ambientes ricos em possibilidades de 
aprendizagem em que pessoas interessadas e motivadas podem aprender quase 
qualquer coisa [...] (p.4).  
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O posicionamento de Chaves (1999) é perfeitamente aplicável, no meu 

entender, na educação presencial, pois esses “ambientes ricos em possibilidades de 

aprendizagem” também podem e precisam existir nessa modalidade. Se as pessoas 

que participam de “ambientes de aprendizagem”, presenciais ou a distância, estão 

interessadas e motivadas, elas podem sim, aprender aquilo que quiserem (nas 

palavras dele, “quase qualquer coisa”). Foi também possível no CNSFS como 

brevemente indicado em diferentes partes desse trabalho. 

Naturalmente, os professores continuam a ter um papel importante nesse tipo 

de curso a distância onde alunos aprendem com a mediação de um tutor. Cabe a 

eles planejar a disciplina, preparar os materiais, considerar os recursos disponíveis, 

orientar os tutores, atender os alunos em situações que o tutor não o consegue. Aos 

tutores cabe a mediação entre conteúdos, alunos e professores das disciplinas e 

também, muitas vezes, dos alunos com a instituição. Além de estabelecer relações 

entre a teoria e a prática, estimular os participantes à utilização de recursos e 

ferramentas diferenciadas, motivá-los e incentivá-los e conduzi-los à 

construção/aquisição do conhecimento.  

Associando a modalidade formativa do CNSFS e o que dizem os autores 

citados, considero que mesmo sem tecnologias é possível desenvolver 

aprendizagens desafiadoras nas aulas presenciais quando os tutores estão 

comprometidos com o desenvolvimento do currículo e, mais do que isso, com o 

desenvolvimento dos alunos e com seu próprio desenvolvimento profissional. O que 

quero destacar é que independente da modalidade dos cursos de formação, os 

formadores têm responsabilidades na aprendizagem dos futuros professores e lhes 

cabe estimulá-los e ajudá-los a alcançar seu pleno desenvolvimento.  

Um estudante, independente do seu grau de escolaridade, necessita de um 

sistema educacional que possa atender sua realidade pessoal, profissional e 

familiar, e que permita adaptações àquilo que mais o motiva, que se adapte a seus 

ritmos e expectativas. Nesse sentido, um curso a distância com as características já 

delineadas pode favorecer a formação de pessoas adultas – no caso específico, de 

futuros professores - que não têm condições de deslocar-se para realizar sua 

graduação, tanto quanto a modalidade a distância mediada pela tecnologia (web) o 

pode. 

Se a educação à distância era considerada há pouco tempo como uma forma 

compensatória de educação, à qual estavam "condenadas” aquelas pessoas que 



55 
 

 

não tinham a possibilidade de assistir a situações de educação presencial, a 

disseminação do uso social das tecnologias da informação possibilita continuar a se 

formar em locais mais próximos da residência, ou do trabalho. Isso leva a considerar 

que a educação a distância conseguiu, devido às diretrizes educacionais atuais, 

superar um dos obstáculos que, historicamente, a colocava em segundo plano. 

Desde uma concepção de educação baseada na idéia de que o contato entre 

o educador e o estudante é o único meio que possibilita a educação, de base oral, 

com um uso escasso da língua escrita; e passando pela invenção da tipografia, que 

incluía um terceiro elemento, os livros, na relação educacional, estamos chegando a 

um conceito de educação em que a equipe e o trabalho colaborativo é muito 

valorizado.  

Qualquer que seja a modalidade de educação proporcionada, o professor 

continua e continuará sendo essencial para ajudar o aluno a construir o 

conhecimento. O docente assume um novo papel, o de facilitador, porém deve ser 

ressaltado que esta nova atribuição jamais irá substituir a sua importância em sala 

de aula (CASTELLS, 2006). 

 não necessita estar agregada a um modismo ou à obrigação de se estar 

atualizado com as inovações tecnológicas.  

O objetivo da tecnologia aplicada à educação é ser o entre o aluno e o 

conhecimento e permitir um ensino personalizado e interativo (CANDAU, 1996). No 

contexto da educação presencial ou da educação a distância mediada por tutores a 

internet ganha destaque como instrumento eficaz de pesquisa, desde que a ação 

docente seja orientadora do seu uso para que a informática possa permitir maior 

flexibilidade ao currículo, parceria na interação interpessoal e no acompanhamento 

da aprendizagem (HARGREAVES, 2004). 

Em relação a outras tecnologias que também possibilitam interação mais 

próxima entre alunos e professores ou tutores, como o telefone, a tvfone, e a 

webfone, a grande vantagem da internet é o baixo custo financeiro.e a amplitude de 

oportunidades. 

O uso da internet em um ambiente de ensino presencial que faz parte de 

cursos a distância pode contribuir significativamente para a mudança das práticas 

pedagógicas por romper com a centralidade do processo no professor.  

No CNSFS analisado, o tutor tem como papel fundamental dar apoio ao aluno 

para o aprendizado, nas disciplinas cursadas, no preparo do material didático para 
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uso em classe e nas demais atividades relacionadas ao ensino, buscando favorecer 

a construção do conhecimento. Cabe ao tutor, também, elaborar e usar as 

ferramentas para a avaliação do corpo discente sob a sua responsabilidade, manter 

o controle das atividades entregues pelos alunos, além de manter um canal de 

comunicação entre alunos e professores, estimulando a interatividade entre as 

partes envolvidas. 

Embora formado em uma graduação específica como se exige na Uniararas, 

em seu trabalho o tutor não se atem a uma só especialidade, ou seja, precisa 

conhecer várias áreas do conhecimento para criar uma base sólida de formação 

para os seus alunos. A exigência dessa atuação multidisciplinar vai à direção 

apontada por Castro Neves (2009), criando a interligação dos conteúdos e 

incentivando o aluno a aprender mais e a aprofundar seus conhecimentos. 

Isso posto, para melhor analisar a opinião das alunas sobre o curso em foco é 

preciso lançar o olhar para a formação de professores, analisar como ocorre sua 

aprendizagem e o que eles precisam saber e saber fazer para atuarem bem no 

desempenho das suas funções.  
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2.2: Formação de professores: algumas idéias 

 

Ao abordar a formação de professores nesse capítulo procuro associar os 

estudos teóricos realizados a aspectos do CNSFS em foco, pautando-me em 

conhecimentos adquiridos na prática como tutor e nas propostas do curso 

anteriormente apresentadas. 

 

A importância que hoje se dá à formação de educadores para as crianças 

pequenas decorre de muitos fatores, entre os quais o envolvimento das mulheres no 

trabalho fora do lar. Essa característica da sociedade atual trouxe modificações nas 

famílias e nas instituições educativas e escolares, que passaram a receber maior 

número de crianças e crianças cada vez menores, para serem educadas, 

alimentadas e cuidadas, substituindo, em certos aspectos, o papel das famílias.  

Abeleira (2008), apoiando-se no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil, de 2001, coloca uma concepção de cuidar que se aproxima da 

concepção de educar, por ultrapassar a atenção aos cuidados com o corpo, como 

higienização, alimentação, vestuário...  

 
Cuidar significa valorizar as capacidades já desenvolvidas pelo sujeito aprendente. A 
base do cuidado humano é o respeito às diferenças. O cuidado é um ato em relação 
ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 
procedimentos específicos. Cuidar da criança é, sobretudo, dar atenção a ela, 
reconhecendo-a como sujeito e não como mero objeto das ações escolares e da 
família, facilitando, assim, sua formação num contínuo crescimento e 
desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às 
suas necessidades (RCNEI, 2001, apud ABELEIRO, 2008, p. 25).  
 
Abeleiro (2008) acrescenta que 
 
Cuidar e educar uma criança em um contexto educativo demanda a interação de 
vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas. 
(p.25) 
 
Do exposto parece claro que os responsáveis pelos cuidados e educação das 

crianças pequenas precisariam tem uma formação rigorosa que abrangesse 

diferentes campos do conhecimento e a trabalhar em equipes interdisciplinares. Ao 

mesmo tempo em que isso era constatado, as pessoas encarregadas de 

cuidar/educar as crianças pequenas nas instituições não tinham ainda escolaridade 
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formal específica, atuando, mais predominantemente no aspecto do cuidar, em seu 

sentido mais comum.  

Essa nova concepção de cuidado e educação da infância trazia novas 

responsabilidades aos educadores, o que também decorria do fato de a sociedade 

moderna vir exigindo de toda a população, principalmente das pessoas inseridas no 

mercado de trabalho, preparo mais amplo e profundo para a vida e para a própria 

inserção no setor produtivo, o que afetava tanto as crianças como aqueles que se 

responsabilizam por seu cuidado.  

Ora, a mudança de concepção e responsabilização não nasceu no vazio, mas 

das pesquisas sobre a infância que trouxeram novidades, apontando a importância 

dos primeiros anos de vida para o desenvolvimento dos seres humanos. Todas 

essas mudanças ocasionaram alterações no modo de perceber as necessidades 

educativas das crianças e o como elas vivem suas infâncias (MALTA CAMPOS, sd).  

Concomitantemente, “diante do alto índice de mães com filhos pequenos 

inseridas no mercado de trabalho e de maior demanda por qualidade, o setor social 

é pressionado a fortalecer a dimensão pedagógica e o sistema educacional a 

considerar as necessidades das famílias” (HADDAD, 2006, p.3).  

As mudanças sociais demoraram a afetar o sistema educativo brasileiro, 

especialmente aquelas instituições que se dedicavam ao cuidado das crianças 

pequenas. Apenas com a Constituição Federal de 1988 e com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), de número 9394/96 no Brasil foram definidos 

os direitos das crianças pequenas, de zero a 6 anos, em termos de acesso à 

Educação Infantil. Segundo Malta Campos (sd), essa orientação legal  

 

introduziu mudanças importantes: primeiro, agregou as creches para crianças de 0 a 3 anos 
aos sistemas educacionais; segundo, definiu como formação mínima para os professores o 
curso de magistério no nível médio e como meta, a formação em nível superior (grifo meu); 
terceiro, estabeleceu claramente a responsabilidade do setor público com respeito à oferta de 
vagas na Educação Infantil, respeitando a opção das famílias, ou seja, sem o caráter 
obrigatório que caracteriza o Ensino Fundamental; e quarto, adotou um critério universal - o 
da idade - para diferenciar a creche da pré-escola, esta última dirigida às crianças entre 4 e 6 
anos de idade. (p.1) 
 

Malta Campos (sd) aponta que apesar de a legislação ter avançado na 

consideração do atendimento às necessidades das crianças pequenas, a situação 

brasileira ainda é muito precária, pois os recursos a isso destinados são escassos e 
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o atendimento nas instituições deixa a desejar. Em trabalho realizado pela autora 

junto a outros pesquisadores foi detectado que 

  

mesmo no caso dos professores formados em nível médio e superior, a qualificação 
para o trabalho com crianças pequenas, especialmente em período integral, continua 
bastante insuficiente e inadequada, como mostra um levantamento sobre pesquisas 
recentes realizadas no país (CAMPOS, FULLGRAF e WIGGERS, 2006, p.3). 
 
 
Pensando em termos numéricos, encontramos no site 

http://www.aomestre.com.br/raio_x/52_nivel_esc.htm14 informações importantes. 

 

O Censo Escolar 2005 aponta que existem no Brasil 395.080 funções docentes 
atuando na educação infantil (creche e pré-escola). Esse número corresponde às 
vagas ocupadas por educadores em sala de aula e não efetivamente o número de 
professores, já que um mesmo profissional pode atuar em mais de uma escola ou 
nível de ensino. Do total de funções docentes em creches e pré-escolas do país, 3% 
cursaram até o ensino fundamental, 53% têm o magistério completo, 6% cursaram o 
nível médio sem magistério e 32% têm nível superior com licenciatura.  
 
A Tabela 1, a seguir, apresenta esses dados por segmento da escolaridade. 

                                                           
14 O site indica como fonte para esses dados o Boletim do INEP de 27/01/2006. 
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Tabela 1  
 
Número de funções docentes na educação infantil, segundo 
nível de escolaridade do professor - Brasil - 2005 

Nível de escolaridade  N° de funções 
docentes  

Fundamental incompleto 2.106 

Fundamental completo 9.783 

Nível médio - magistério completo 210.389 

Nível médio - outra formação 
completa 23.964 

Nível superior - licenciatura completa 126.734 

Nível superior - completo, sem 
licenciatura, com magistério 

18.678 

Nível superior - completo, sem 
licenciatura, sem magistério 3.426 

Total  395.080 

 
Fonte: Inep/MEC - Censo Escolar 2005 

 

 

 

As colocações de Malta Campos e os dados estatísticos apresentados 

evidenciam a importância da formação oferecida pela Prefeitura de São Paulo com o 

apoio da UNIARARAS às Atendentes de Desenvolvimento Infantil, buscando 

capacitá-las, para melhor exercerem suas funções, no Curso Normal Fora de Sede 

que é foco de investigação nesse trabalho. 

Tendo como pano de fundo a formação das ADIs como professoras nesse 

CNFS, cabem algumas considerações sobre as expectativas que advém dessa 

proposta. 

Considera-se que nos cursos de formação de professores deve ocorrer, além 

da aprendizagem da teoria, a implementação prática de conhecimentos 

especializados, favorecendo uma permanente construção de significados, por parte 

dos alunos (futuros professores), com referência à aplicabilidade do conhecimento 

em situações reais, à sua relevância para a vida pessoal e social e sua validade 

para a análise e compreensão de fatos da vida real. Especialmente quando se trata 

de cursos cujos formandos estão no exercício de atividades profissionais 

relacionadas, os alunos precisam ser percebidos como seres sociais, que trazem 
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consigo conhecimentos e práticas que podem ser aproveitadas, em sala de aula, 

para a construção coletiva e individual de novos conhecimentos. Essa consideração 

possibilitaria produção e mobilização de saberes e a transformação não só de si, 

mas também do outro.  

Tendo em vista essa expectativa, o CNSFS procurou proporcionar às 

participantes oportunidade de desenvolverem suas habilidades em situações 

educativas não escolares, mas partindo da escola. A foto a seguir exemplifica a 

participação das ADIs, futuras professoras, em trabalhos coletivos e individuais 

destinados à Mostra Cultural. Essa atividade nasceu tendo em vista a importância de 

o processo de formação de professores (e, em decorrência de seus alunos) visar ao 

desenvolvimento da criatividade, que permite encontrar soluções novas para as 

diversas situações – algumas imprevistas - que ocorrem no cotidiano social e nas 

instituições educativas. 

 

 

 
Foto 7: Alunas realizando pesquisas e trabalhos para a Mostra  
Cultural. 
 

Falando sobre o processo educacional Tardif (2002) assim se expressa: 

 

A educação deve ser vista como processo de transformação e assim possibilitar ao 
homem agir conscientemente, proporcionando oportunidade para o aumento do 
potencial criativo a partir de soluções, visando sua integração no meio não 
convencional, diante de situações. Visando sua integração no meio social. Portanto a 
educação para a criatividade passa a ser uma atividade capaz de proporcionar um 
profundo respeito pela liberdade (p. 237). 
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Para Tardif (2002), 

 

A atividade profissional dos professores de profissão deve ser um espaço prático de 
produção, de transformação e de mobilização de saberes e, conseqüentemente, 
repletas de teorias de conhecimentos e de saber-fazeres específicos ao ofício. (p. 
237). 

 
 

Neste sentido, no curso de formação de professores deve haver a 

oportunidade de realizar a “prática” – experiências de ensino em ambientes 

simulados e também em salas de aula reais - desses conhecimentos especializados, 

promovendo no futuro professor a permanente construção de significados sobre o 

saber e o saber fazer. 

Tendo em vista a importância da criatividade e da relação teoria e prática na 

formação dos professores, apóio-me em Azanha (2004) para analisar a possibilidade 

de haver, no Brasil, uma proposta única de formação docente a nível nacional. 

Esses autores, ao emitirem suas opiniões, o fazem considerando a LDB em vigor, 

que trata da formação mínima a se alcançar, em termos dos integrantes da classe 

do magistério, em todo o país. 

Para Azanha (2004, p.373) “escola brasileira é uma expressão 

excessivamente abstrata para ter poder descritivo; conseqüentemente, uma política 

nacional de formação docente poderá ser um malogro se ignorar a imensa variedade 

da situação escolar brasileira”. Desse posicionamento parece surgir a 

impossibilidade da existência de uma proposta única de formação docente, seja em 

termos de duração como de currículo. Entretanto, certamente importa haver um fio 

condutor que reafirme o Brasil como nação.  

Assim, apesar da diversidade de contextos escolares e de regiões brasileiras, 

ou por causa disso mesmo, os professores precisam saber os conteúdos que devem 

ensinar assim como formas diferentes de fazê-lo, para que possam ajudar os seus 

alunos a se desenvolverem cognitiva e culturalmente. Nesse aspecto apóio-me em 

Shulman, cuja proposta é apresentada por Mizukami (2004) e Almeida e Biajone 

(2008). 

Shulman descreve três tipos básicos de conhecimento que devem ter os 

professores:  

a) conhecimento do conteúdo específico (o conteúdo a ser ensinado). Esse 

conhecimento  
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não se resume tão somente à detenção bruta dos fatos e conceitos do conteúdo, 
mas também à compreensão dos processos de sua produção, representação e 
validação epistemológica, o que requer entender a estrutura da disciplina 
compreendendo o domínio atitudinal, conceitual, procedimental, representacional e 
validativo do conteúdo (ALMEIDA e BIAJONE, 2008, p.7). 

 

b) conhecimento do conteúdo pedagógico (que envolve o conhecimento 

sobre como ensinar e também conhecimento sobre como os alunos 

aprendem, como a escola se organiza etc.). Para Almeida e Biajone 

(2008) “esse conhecimento consiste nos modos de formular e apresentar o 

conteúdo de forma a torná-lo compreensível aos alunos” (p.8). 

 

c) conhecimento pedagógico do conteúdo (aquele que o professor utiliza em 

classe e que é um amálgama dos dois anteriores) 

 

Para Shulman, no dizer de Almeida e Biajone (2008), ao “enfrentar a 

diversidade dos alunos, o professor deve ter a flexibilidade e a compreensão 

multifacetada, adequada para conceber explicações alternativas dos mesmos 

conceitos e princípios” (p.7). Ou seja, na minha interpretação os conteúdos das 

aprendizagens dos futuros professores devem ter em comum, minimamente, a 

aprendizagem dos conteúdos (específico e pedagógico) a serem ensinados e a 

possibilidade de experimentarem a prática para desenvolverem uma forma inicial do 

conhecimento pedagógico do conteúdo. Não a prática já exercida, mas uma 

renovada, que parta da reflexão crítica sobre a atuação e atinja novos patamares. 

Considerando isso, posso em parte concordar com Azanha (2004) e Souza 

(2004) com respeito à necessidade de atender, durante a formação e a atuação dos 

professores, a características específicas de regiões, contextos, escolas e classes 

sem desconsiderar a unidade mínima presente no exercício da docência, que é a 

apropriação, pelos alunos, dos conhecimentos necessários para viver e participar no 

mundo atual. O que, em princípio, já torna a tarefa de ensinar bastante complexa.  

Outro aspecto da complexidade da docência hoje é destacado por Nóvoa 

(2001): 

 

Hoje em dia é, certamente, mais complexo e mais difícil ser professor do que era há 
50 anos, do que era há 60 anos ou há 70 anos. Esta complexidade acentua-se, 
ainda, pelo fato de a própria sociedade ter, por vezes, dificuldade em saber para que 
ela quer a escola. (p.2-3) 
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Discutindo sobre a formação docente Nóvoa (2001), afirma que esta não deve 

estar isolada do contexto diário da escola, retomando a importância de aproveitar os 

conhecimentos da prática para aprender a teoria e reaprender a prática.  

 

Não basta deter o conhecimento para o saber transmitir a alguém, é preciso 
compreender o conhecimento, ser capaz de o reorganizar, ser capaz de o reelaborar 
e de transpô-lo em situação didática em sala de aula. Esta compreensão do 
conhecimento é, absolutamente, essencial nas competências práticas dos 
professores. Eu tenderia, portanto, a acentuar esses dois planos: o plano do 
professor como um organizador do trabalho escolar, nas suas diversas dimensões e 
o professor como alguém que compreende, que detém e compreende um 
determinado conhecimento e é capaz de o reelaborar no sentido da sua transposição 
didática, como agora se diz, no sentido da sua capacidade de ensinar a um grupo de 
alunos. (p.3) 
 

Considerando que os alunos do CNSFS são ao mesmo tempo trabalhadores 

da educação – como ADI ou professores – a formação oferecida pode ser 

considerada, em certo sentido, como inicial e como continuada. Por isso, a formação 

no ensino superior não se faz antes da prática, faz-se durante, o que pode produzir 

um esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação 

de si e da escola. Nóvoa (2001) vai em direção semelhante quando considera a 

escola como contexto importante para essa formação: 

 

a formação de professores é  algo, como eu costumo dizer, que se estabelece num 
continuum. Que começa nas escolas de formação inicial, que continua nos primeiros 
anos de exercício profissional. Os primeiros anos do professor – que, a meu ver, são 
absolutamente decisivos para o futuro de cada um dos professores e para a sua 
integração harmoniosa na profissão – continuam ao longo de toda a vida profissional, 
através de práticas de formação continuada. Estas práticas de formação continuada 
devem ter como pólo de referência as escolas. São as escolas e os professores 
organizados nas suas escolas que podem decidir quais são os melhores meios, os 
melhores métodos e as melhores formas de assegurar esta formação continuada. 
Com isto, eu não quero dizer que não seja muito importante o trabalho de 
especialistas, o trabalho de universitários nessa colaboração. Mas a lógica da 
formação continuada deve ser centrada nas escolas e deve estar centrada numa 
organização dos próprios professores. (p.2) 
 

Das colocações de Nóvoa (2001) depreendo que é preciso analisar as 

opiniões das participantes da pesquisa sobre a contribuição do CNSFS para sua 

vida profissional considerando esses aspectos, o conhecimento (também destacado 

por Shulman) e a mudança propiciada no trabalho. 

Ao estudar esses autores percebo que eles não negam a relevância dos 

cursos de formação em instituições, sejam eles presenciais, semi-presenciais ou a 
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distância, porém não depositam toda a responsabilidade da formação nestes 

modelos, visto que compreendem ser diretamente no ambiente de trabalho que se 

processa o conhecimento necessário para a prática real. Ou seja, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo, que é a “transposição” (usando a expressão de Nóvoa) 

dos conhecimentos do conteúdo e pedagógico, juntamente com os demais 

conhecimentos necessários para ensinar, para as diferentes salas de aula das 

diferentes escolas. 

Esta formação se consolida com a reflexão sobre a realidade e os variados 

encaminhamentos que são construídos para a superação dos conflitos, dilemas, 

angústias, inseguranças presentes no dia-a-dia dos professores e das escolas, 

reflexão que pode ocorrer no coletivo com todos os profissionais da escola. Assim, a 

formação do professor não deveria se processar completamente em separado da do 

coordenador, do gestor, dos outros professores e demais funcionários da escola. 

Embora cada função/papel tenha sua especificidade nos contextos educacionais, 

considero que uma formação coletiva pode ajudar a realização de tarefas 

complementares na formação das crianças pequenas (mas não apenas delas). 

Poderia prevalecer, nesta perspectiva de formação, uma visão colegiada sobre os 

problemas, onde todos teriam algo a dizer e conseqüentemente a contribuir para 

melhorar a instituição e o trabalho nela realizado.. 

Nos cursos de formação, adicionalmente, a teoria e a prática deveriam ter 

pesos semelhantes, pois o professor não deve limitar-se a apenas aplicar o 

conteúdo; deve também mostrar/discutir questões do mundo contemporâneo, que 

muitas vezes passam despercebidas, prejudicando muito o aluno posteriormente 

(CASTRO NEVES, 2009).  

Para garantir ao aluno o seu direito de aprender é indispensável que o 

professor também tenha assegurado o seu direito de aprender a ensinar, pois a 

aprendizagem dos professores é importante tanto para ele como para a escola.  

Entretanto, é possível que muitos cursos de formação que não estejam ainda 

proporcionando ao professor todos os conhecimentos necessários para ensinar no 

mundo contemporâneo embora a LDB já date de 1996 (14 anos atrás) e propusesse 

a reformulação da formação docente com a perspectiva de que os currículos 

contemplassem, desde o início, a articulação entre teoria e prática (CASTRO 

NEVES, 2009).  

Uma importante novidade aberta pela LDB 9394/96 era a formação dos 
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professores em cursos normais superiores, assim colocado no artigo 62 e inciso I do 

artigo 63:: 

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 
magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 
a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 
normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para 
as primeiras séries do ensino fundamental (grifos meus) 
 

Segundo Brzezinski (2002), o art. 62 foi revisado pelo Decreto nº 3.276 de 

06/12/2000 – em função do Parecer n° 01/99, alterad o pela Resolução 002/2002 do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) -, que autorizou a criação do Curso Normal 

Superior com duração de dois anos, para atender os anos iniciais do Ensino 

Fundamental e da educação infantil.  

Campos (200), em documento da OEI, aponta que as mudanças legais 

introduzidas no Brasil na década de 1990 foram positivas, mas alguns desafios 

ainda restam, entre eles um diz respeito à formação dos professores: 

 

Mesmo reconhecendo que já é significativa a porcentagem de professores formados 
na educação infantil, a comissão verificou que os currículos dos cursos de formação, 
tanto no nível médio como no superior, reservam pouco espaço para conhecimentos 
sobre o desenvolvimento infantil na faixa de 0 a 6 anos de idade, e os estágios 
geralmente não cobrem a prática do trabalho em creches. (p.98) 
 

Para a superação das dificuldades apontadas, Campos (2006) apresenta 

duas propostas, a segunda delas referente a esse tema da formação de professores, 

transcrito a seguir na íntegra: 

 

 

 

Proposta 2 
Adequar os cursos de graduação de professores Hoje, o conhecimento sobre as práticas 
especificamente voltadas à educação infantil está pulverizado nas disciplinas curriculares 
básicas dos cursos de Magistério e Pedagogia. Assuntos como psicologia do 
desenvolvimento, saúde da criança e práticas educativas com crianças de 0 a 3 anos, entre 
outros, deveriam fazer parte da formação inicial dos professores, mas ocupam muito pouco 
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espaço nos currículos. O ideal, aliás, é que toda a cadeia envolvida com a educação infantil 
detenha esses conhecimentos – de técnicos das secretarias de educação a diretores de 
escolas, coordenadores pedagógicos e orientadores, passando pelos auxiliares e funcionários 
operacionais. Para que isso ocorra, porém, é preciso que os poderes públicos trabalhem de 
forma ativa e articulada. 
Os estados, que respondem pelos cursos de magistério e de graduação para professores, 
deveriam incentivar a inclusão de disciplinas relacionadas à prática da educação infantil na 
grade curricular das escolas, faculdades e universidades – levando em conta as 
características e necessidades das crianças de 0 a 3 e de 4 a 6 anos. Os municípios, 
responsáveis pelos programas de formação continuada, por sua vez, deveriam contribuir para 
a reciclagem do conhecimento através da formação em serviço. 

 

Embora essas colocações tenham sido feitas em 2006, percebe-se que a 

Uniararas e as prefeituras municipais já vinham caminhando nos sentido de 

melhorar a formação dos professores da Educação Infantil, restando ver se as 

propostas se restringiram às disciplinas básicas dos cursos de Magistério e 

Pedagogia ou se incluíram os conhecimentos indicados por Campos como 

necessários. 

Se a proposta curricular for analisada em função dos 4 eixos apresentados no 

item 1.7 é possível dizer que a preocupação de Campos apresentada nesse 

documento é pertinente. 
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3. AS PARTICIPANTES E SUAS APRENDIZAGENS DURANTE O CURSO 

 

Nesse item apresento, num primeiro momento, as participantes da pesquisa 

no que tange a características gerais e opção pelo curso. Depois suas 

aprendizagens e opiniões sobre a formação realizada no CNFS da UNIARARAS. Ao 

apresentá-las, busquei os dados no questionário e nas entrevistas, fazendo um texto 

que é uma narrativa sucinta de suas histórias de vida e formação.  

Num segundo momento faço um apanhado das aprendizagens apontadas, da 

contribuição do curso para a vida pessoal e profissional e sugestões para outros 

cursos similares. 

 

3.1. Dados gerais 

 

Em média, as participantes tinham cerca de 20 anos de experiência nas 

atividades profissionais de ADI/PEI/PDI, podendo ser consideradas quase em final 

de carreira se tivessem tido um percurso escolar e profissional regular. Algumas 

trabalhavam na mesma instituição há pelo menos 9 anos.  

Metade delas, antes de serem professoras ou atendentes, haviam tido contato 

com crianças em diversas atividades profissionais. 

Os motivos que as levaram a se interessar pelo magistério no ensino médio 

foram vocação, gostar de trabalhar com crianças e complementar o orçamento 

doméstico. Ao começaram a trabalhar na área educacional, sete delas o fizeram em 

instituições estaduais, duas em instituições municipais e duas em instituições 

particulares; uma nunca trabalhara antes com ADI/PDI.  

Contudo após a conclusão do Curso Superior Fora de Sede, quatro alunas 

foram promovidas para Professor de Educação Infantil, devido a alterações na lei 

(PEI), cinco entrevistadas continuam como PDI, sendo que uma antes do curso já 

estava enquadrada como Professor de Educação Infantil. 

No trabalho, das doze entrevistadas, três tinham a mesma rotina diária: 

receber os alunos; estimulá-los a fazerem a higienização; levá-los para tomar café; 

fazer uma roda para conversar, contar histórias e cantar músicas; porpor atividades 

recreativas. Depois, servir suco, levar as crianças para o recreio, servir o almoço e 

colocá-las para dormir.  
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Em relação ao que levou as levou a fazer a graduação, três professoras 

admitiram que foi apenas para atender a LDB; as demais perceberam a 

oportunidade de aumentar os conhecimentos pedagógicos que possuíam e, entre 

elas, uma docente apontou a oportunidade de crescer financeiramente. 

Algumas participantes afirmaram que também optaram pela graduação 

porque queriam ser respeitadas pelas demais colegas de profissão que haviam 

estudado um pouco mais e que não lhes davam a devida atenção; eram 

consideradas menos capazes por não terem cursado uma faculdade de licenciatura 

ou pedagogia. Outras tinham a expectativa de que o curso superior lhes fornecesse 

ferramentas para lidar melhor com as crianças e seus pais ou responsáveis. 

O CNSFS da Uniararas foi escolhido por ser o mais próximo de casa ou do 

trabalho, pela seriedade da instituição de ensino e pelo preço da mensalidade ser o 

mais acessível. 

 

3.2. As participantes dizem de si 

 

Cleuzenir  

 

Cleuzenir tinha 45 anos até a data da realização desta pesquisa. Iniciara sua 

carreira profissional há 10 anos como Professora de Educação Básica (PEBI), na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), numa Escola do Estadual de São Paulo. Há três 

anos trabalhava numa mesma Escola onde ultimamente se dedicava em atender ao 

Programa de Recuperação do Ciclo (PIC) dando reforço escolar aos alunos com 

defasagem de aprendizagem.  

Cleuzenir tomou conhecimento do curso da Uniararas através de amigas que 

na época haviam se formado. Achou boas as oportunidades, pois, o núcleo era perto 

da sua casa e do trabalho. Também ficou sabendo que a Uniararas era uma 

faculdade renomada e que o fato de já estar em sala de aula em apenas dois anos 

poderia concluí-lo. Foi fazer o curso porque tinha o objetivo de aprimorar seus 

conhecimentos e realizar seu tão sonhado curso Superior.  

A graduação colaborou com sua rotina na sala de aula, pois, não entendia por 

que uma criança não conseguia aprender a ler e a escrever. Na época da entrevista 

afirmou ter sido maravilhoso por ter aprendido muito mais do que esperava. 
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 Cleuzenir realizou o curso sem dificuldades. Após seu término sente-se mais 

segura em tudo que faz tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Como 

disse ela: ``e porque não dizer, na vida amorosa´´. Sentia que a família tinha muito 

orgulho pelo seu sucesso. Achou que o curso, além de realizar os seus sonhos, 

valorizou-a pessoalmente e profissionalmente. Gostou de todas as disciplinas se 

identificando muito com os módulos de Língua Portuguesa, Didática e Gestão 

Educacional, por abordar questões do seu trabalho na sala do PIC com crianças que 

apresentavam dificuldades de aprendizagem. 

Gostou também dos livros paradidáticos, vídeoaulas, filmes, palestras na 

Associação Banco do Brasil sobre formação de professores, palestra no Sindicato 

da Educação Infantil (SEDIN), seminários de sala de aula, peça teatral no CÉU Casa 

Branca, Mostra no CÉU Dutra e situações-problema. Todos foram bem aproveitados. 

Achou o material didático muito bom, inclusive os tecnológicos. Apesar de não ter 

apresentado afinidade com o computador gostou de fazer a Monografia e realizar 

leituras. Entre as leituras realizou uma riquíssima com o livro “Dibs. Em busca de si 

mesmo”.  

Cleuzenir tinha a pretensão de continuar os estudos na pós-graduação em 

Psicopedagogia para entender um pouco mais sobre a mente infantil. 

Apontou como aspectos negativos: as apostilas que ``exigiam o tempo todo 

avanços e retrocessos de leituras entre as páginas´´, alguns conteúdos 

desatualizados; também indicou que havia poucos computadores para a quantidade 

de alunos. 

Apontou a Uniararas como sendo boa instituição, indicando aos colegas como 

um dos melhores cursos superior na área da educação. 

 

Elisete 

 

Elisete tinha 48 anos na data da entrevista. Iniciou sua vida profissional como 

caixa de supermercado, fora pajem em casa de família e a partir de 1995 começou a 

trabalhar na área educacional, em uma escola do município de São Paulo (CEI 

Tancredo Neves), como Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI). Em 2006 tornou-

se Professora de Desenvolvimento Infantil (PDI). Estava no exercício dessas 

funções há 19 anos.  
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Por causa das exigências legais Elisete aproveitou o convênio da prefeitura 

com instituições do ensino superior para formar-se professora graduando-se no 

CNFS da Uniararas. Optou pela instituição por que as aulas do curso eram 

ministradas em local acessível e pelo empenho dos seus divulgadores.  

Como pontos positivos da formação Elisete destacou: o conteúdo aprendido, 

a receptividade, a boa localização da escola e o atendimento ao aluno.  

O diploma lhe possibilitou um aumento considerável de salário.  

Durante o curso sua matéria preferida foi gestão escolar. Ficou bem nítida, 

para ela, a importância do trabalho em grupo – especialmente a coesão entre seus 

membros - para que as informações transmitidas pelo tutor fluíssem de forma 

proveitosa. Comentou que os tutores sempre estiveram presentes, muito mais como 

professores, e disponíveis para tirar dúvidas e acrescentar informações.  

Com relação ao material didático, Elisete considerou bom o conteúdo das 

apostilas, embora um pouco complexo; quanto às aulas em vídeo, considerou terem 

sido boas e sempre bastante discutidas entre tutor e alunas. Ela gostou 

particularmente dos livros paradidáticos, dos filmes e das palestras de que teve 

oportunidade de participar. Com relação às palestras destacou o tema formação de 

professores, o encontro com o representante do Sindicato da Educação Infantil 

(SEDIN). Apontou como produtivas as estratégias adotadas durante as aulas, como 

os seminários e as simulações de situação-problema, muito bem aproveitados.  

Elisete analisou positivamente as atividades culturais, como a peça teatral 

assistida no CÉU Casa Branca e a participação na Mostra Cultural no CÉU Dutra.  

Do que mais gostou, no entanto, foi o Estágio por proporcionar estar em 

escolas e ver realidades diferentes.  

Apesar desses pontos positivos, Elisete também teve muitas dificuldades a 

superar, entre elas os módulos que considerou mais complicados, de Língua 

Portuguesa (redação) e Matemática. Foram as idas e vindas em busca de 

informações e o fato de o tutor sempre se preocupar com todas as alunas a ajudou a 

sair-se bem nessas disciplinas.  

Outros pontos negativos, na visão de Elisete, foram: a sobrecarga de 

trabalho; o contato com a Uniararas, que só ocorria pela internet e “deixava a 

desejar”; algumas apostilas estavam desatualizadas; o fato de avançar e retroceder 

na apostila por causa da distribuição e complexidade dos conteúdos.  
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De modo geral Elisete considerou que suas expectativas quanto às 

aprendizagens que o curso possibilitaria foram atingidas. Diz isso porque após a 

graduação começou a ter mais consciência das atividades que vinha exercendo até 

então, analisando a prática educativa anterior. Antes do curso não possuía tal 

capacidade de análise, e enfrentava muitas dificuldades no dia a dia.  

Depois de formada Elisete passou a ter mais confiança no que fazia e no seu 

grupo de trabalho, identificando mais seus erros e procurando corrigi-los, o que 

antes não acontecia. A autoconfiança na prática educativa lhe trouxe mais 

segurança para continuar seguindo em frente, indo em busca de uma prática 

profissional mais consciente.  

Elisete passou a sentir mais o apoio da família e o reconhecimento dos pais 

das crianças com quem trabalhava. Para ela, “é necessário trabalhar por etapas, 

respeitando nossos conhecimentos, aproveitando nossa prática, melhorando o 

conteúdo dessa prática, ensinando a buscar o conhecimento”.  

No momento da entrevista acreditava que ia “dar um tempo” nos estudos e 

retornar em 2010 para fazer Gestão Ambiental. 

 

Luiza  

 

Na época da entrevista, Luiza tinha 64 anos. Estava há 24 anos na área da 

educação, sendo 23 anos no magistério como ADI, por opção.  

Luiza iniciou sua carreira profissional como secretária de escola, tendo 

trabalhado nas redes estaduais e municipais. Quando era secretária achava tudo mais 

silencioso, fazia registros e gráficos. Em 2009, como professora PDI fazia mais 

registros e ouvia mais barulho.  

Ficou sabendo do CNSFS pela internet; após ter feito análises de outros cursos 

optou pela Uniararas por sua “eficácia comprovada”. Seu objetivo era adquirir 

embasamento teórico.  

Não sentiu dificuldades durante o curso. Gostou de todas as disciplinas 

oferecidas e teve uma aprendizagem muito grande.  

Considerou que antes de fazer o curso era insegura, lhe faltava atualização e 

se sentia desvalorizada como pessoa. Com o curso aprofundou seus conhecimentos, 

aumentou sua auto-estima e sua confiança, aprendeu a se valorizar mais e a 

administrar melhor os conteúdos e o tempo; adquiriu mais conhecimentos teóricos, 
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que valoriza bastante. Considerou-se mais autônoma na tomada de decisões, mais 

desenvolta, mais competente e segura.  

Luiza apontou como positivos o trabalho do tutor e da supervisão, o auto-

estudo, o estudo em grupo, as aulas pela web, os seminários, os portfólios, o 

material didático, os livros paradidáticos indicados para leitura. Embora tenha 

apreciado tudo, o mais significativo para ela foi o portfólio, “por exigir escrita própria”. 

Acrescentou ainda as palestras e a Mostra Cultural. 

Com relação ao material didático, Luiza praticamente não teve dúvidas, mas 

sabe de alguns casos em que suas colegas tiveram; entretanto, o tutor prontamente 

esclarecia tudo. Também o atendimento online foi satisfatório, pois os professores 

estavam sempre predispostos a responder aos alunos em casos de dúvidas.  

Destaca que os conhecimentos foram bem valorizados pelo fato de oferecer 

formação para atuação como diretor de escola, vice-diretor, supervisor escolar e 

coordenadoria pedagógica.  

O curso atingiu suas expectativas, e por isso apontou um único ponto 

negativo: os espaços físicos pequenos. Além disso, embora, para ela, o tempo 

destinado às atividades tenha sido suficiente, considera que faltou organização das 

alunas para administrá-lo. 

Considerou que o curso é idôneo e prepara o aluno para sair seguro a 

enfrentar o mercado de trabalho; por isso, o recomenda para todos. Pretendia dar 

continuidade aos estudos realizando o curso de Psicopedagogia Clinica assim que 

tiver essa modalidade na Uniararas. 

 

Irene  

 

Cinqüenta anos era a idade de Irene quando a entrevista foi realizada. 

Iniciou no mercado de trabalho como recepcionista em uma firma. Entretanto, 

como sempre gostou muito de crianças, há 27 anos exercia a profissão de ADI.  

Para ela, o fato de a Uniararas ser próxima à sua casa (o local onde as aulas 

transcorriam) e de não ter que estudar aos sábados foi muito bom. Sempre teve o 

apoio dos familiares para a freqüência ao curso. 

Depois dos estudos no CNSFS passou para a função de PDI.  A alteração 

salarial ajudou bastante, mas pretendia adquirir mais conhecimentos e crescer 

financeiramente, tornando–se uma profissional competente na área da educação. 
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Afirmou que cresceu pessoalmente, financeiramente e profissionalmente e esperava 

atingir todos os seus objetivos.  

Irene achou o curso difícil, o mais difícil foi a disciplina Matemática.  

Ao mesmo tempo, disse que o curso foi “gratificante” para a prática educativa e 

lhe deu segurança no trabalho. Antes de fazer o curso, o trabalho lhe parecia não ter 

um objetivo e depois o percebia como gratificante, gostoso, como se ela tivesse um 

objetivo a cumprir. Antes também sentia dificuldades em montar um seminário ou um 

projeto; depois não teve “tantas dificuldades” porque fazia isso diariamente. Irene 

considerou que já conseguia debater sobre determinados assuntos e conversar com 

coordenadora e diretora em pé de igualdade.  

De forma resumida, para ela os pontos positivos do curso foram: os debates, as 

leituras, o atendimento e a tutoria; as aulas foram bem “explicativas” e o tutor 

comprometido com o seu trabalho. Quanto ao material didático considerou-o muito rico, 

só lamentando não ter havido tempo suficiente para explorar melhor todos os 

conteúdos. Por isso, pensava ter aprendido mais com os debates em sala.  

Gostou particularmente das vídeoaula, dos livros paradidáticos, dos filmes e 

das palestras, das aulas simuladas, que foram muito úteis no estágio. 

Negativos foram os conteúdos; por algum tempo os considerou “sufocantes” e a 

monografia “massacrante”.  Afirmou que a Uniararas deixou a desejar no apoio aos 

alunos. 

De modo geral Irene viu o curso como muito bom, tanto financeiramente como 

por ter podido “obter” conhecimentos e aprendido a ter mais carinho pelas pessoas.  

Como sugestão, considera que seriam necessárias haver mais aulas com foco 

no dia a dia do professor. 

No momento da entrevista se sentia cansada para dar continuidade aos 

estudos. 

 

Arlete  

 

Arlete tinha 59 anos quando participou da pesquisa.  

Seu primeiro trabalho foi “em casa de família”. Por convite de um membro da 

igreja católica voltou-se para a área educacional e “foi se adaptando à profissão de 

ADI”. Em 2009 era Professora de Educação Infantil, após ter concluído o CNSFS da 

Uniararas. 
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Arlete ficou sabendo do curso através de panfletos; achou boa a 

oportunidade, pois pelo fato de já estar em sala de aula em apenas 02 anos poderia 

concluí-lo. Foi fazer o curso também porque tinha o objetivo de tornar-se uma 

profissional competente na área da educação. 

A graduação colaborou com sua rotina na sala de aula e na escrita de 

projetos de aprendizagem. Aprendeu a respeitar mais o ser humano e hoje pensa 

que com os erros também se aprende. Aprendeu a entender as diferenças, o 

respeito pelo outro; se tornou uma pessoa mais bem preparada.  

Antes via o trabalho com as crianças como “algo sem tempero”; depois da 

graduação aprendeu ser “um espaço repleto de linguagens orais e escritas”. 

Arlete fez o curso sem dificuldades; apenas “queria aprender mais, para 

desenvolver um trabalho de qualidade”. Achou relevante a alteração salarial, mas 

conseguiu o sucesso devido à sua garra e força em vencer, acompanhado do apoio 

da família para que voltasse a estudar.  

Gostou do módulo de Língua Portuguesa, mas achou todos muito importantes 

e o tutor comprometido. Gostou dos livros paradidáticos, vídeoaulas, filmes e 

palestras. Destacou como pontos positivos: a interação e o material. Achou o 

material didático muito bom, “de primeira linha, de fácil compreensão”, mas quando 

foi preciso recorreu ao tutor da sala de aula. Teve sempre o apoio do tutor e era 

muito bem atendida. 

Durante o curso de graduação, ela fez outro, de 40 horas, sobre inclusão. 

Achou a monografia o que ela fez de melhor - além do portfólio – e guarda esse 

trabalho com muito orgulho, pois pretende fazer pós–graduação em inclusão. 

Como aspectos negativos cita: o tempo para estudo do material, o acúmulo 

de tarefas, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a Mostra Cultural e o 

Seminário.  

Arlete considerou que a Uniararas é uma instituição humana (sic), que pensa 

no futuro dos estudantes; por isso espera que “os educadores sejam 

comprometidos, hoje, amanhã e sempre!”.  
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Edilma 

 

Com 38 anos, Edilma iniciou como professora por vontade própria, há 16 

anos. Já havia trabalhado em escolas particulares no estado do Ceará e em 

algumas escolas estaduais na cidade de São Paulo.  

Ingressou na Uniararas por indicações de colegas, por a escola ser próxima 

de sua residência e porque acreditava na seriedade da instituição.  

Sua dificuldade antes do curso era exatamente como atuar melhor, em todos 

os outros sentidos, como educadora e se preocupava mais com a quantidade de 

conteúdo que transmitia. 

Em 2009 se sentia mais preparada, em todos os sentidos, e com a vontade 

de estar cada vez mais capacitada para atuar como professora. Tinha novas idéias 

para serem aplicadas no dia a dia e sabia como lidar com situações difíceis em sala 

de aula, trabalhando melhor com equipes, o que lhe dava ânimo para seguir em 

frente. Achava seu trabalho maravilhoso, e a cada dia aprendia mais com as 

crianças e a equipe da escola. Sentia-se melhor, mais segura, eficiente, tolerante e 

aberta a novas idéias. Considerou gratificante realizar um sonho e a ser mais 

profissional do que já era.  

Edilma teve poucas dúvidas durante o curso e o tutor sempre estava pronto 

para saná-las e provocar conflitos, assim ajudando a encontrar respostas.  

Disse ter gostado de muitas coisas durante o curso: da “praticidade” dos 

trabalhos e das atividades em grupo, pois facilitaram aproximar-se das colegas e 

das simulações de situação-problema. Gostou dos livros paradidáticos, dos filmes e 

palestras; dos seminários em sala; da peça teatral no CÉU Casa Branca e da Mostra 

Cultural no CÉU Dutra; das apostilas. Entre todos os materiais e estratégias 

destacou a vídeoaula, o acervo de livros, as Teleconferências e a elaboração do 

portfólio. 

Como pontos positivos Edilma destacou a interação com e solidariedade do 

tutor, os materiais didáticos e os conteúdos - grande quantidade de conteúdo -, a 

boa organização dos vídeos-aula. Como ponto negativo indicou as apostilas, pois 

exigiam o tempo todo avanço e retrocesso entre as páginas no momento da leitura; 

negativo também foi o número de computadores em classe para a quantidade de 

alunos. Apesar disso considerou que todo o material foi de grande utilidade e 

importância e afirmou: “eu particularmente achei atualíssimo”.  
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Edilma gostou particularmente dos conteúdos que foram trabalhados e 

discutidos durante o curso. Para ela, todos os módulos de certa forma contribuíram 

para sua formação, pois cada um abordava “assuntos maravilhosos e riquíssimos”. 

Aprendeu também que na prática “as coisas” são possíveis e não só na teoria. Por 

isso considerou que a Uniararas fizera uma perfeita escolha quando elaborara os 

conteúdos colocados nos livros.  

Em virtude de toda essa apreciação Edilma diria para as pessoas que não 

pensassem duas vezes para fazer o curso e não tivessem medo, mas segurança, 

pois a Uniararas “é séria e compromissada no que faz”. Até o momento da entrevista 

Edilma só tinha a parabenizar a Uniararas. 

Quanto a novas formações ela estava “dando um tempinho para se 

recompor”, mais pretendia continuar, para atualizar-se e se aprimorar cada vez mais.  

 

Severina  

 

Aos 49 anos, Severina era ADI há 18 anos, por amor às crianças e por 

necessidades materiais. Continuava na mesma profissão por que amava o que fazia. 

Além do trabalho como PDI faz terapia: artesanato e bordado.  

Ficou sabendo do curso através de outras ADIs. O que a motivou foram as 

prestações fixas, por causas dos seus escassos recursos financeiros - “em outras 

instituições o atraso nas mensalidades gera muitos juros” - e o desejo de aumentar 

seus conhecimentos pedagógicos.  

Afirmou que com a graduação tudo havia melhorado muito. Devido a uma 

mudança legal na época da entrevista exercia a profissão de PDI. Antes, como ADI, 

sentia-se menos valorizada e privada de exercer sua função como educadora na 

creche, que visava apenas o cuidar e não o educar; agora, como PDI, sentia-se mais 

reconhecida profissionalmente, pelos familiares e pela comunidade escolar.  

Considerou que sua auto–estima melhorou, que percebeu a importância da 

postura profissional, que foi valorizada como pessoa e melhorou seus recursos 

financeiros. Afirmou que o curso contribuiu também para organizar melhor o seu 

tempo.  

Não teve dificuldade durante o curso e obteve apoio da Supervisora Dayse, das 

vídeoaulas, e do tutor.  
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Gostou especialmente do módulo de gestão pedagógica, pois ampliou seus 

conhecimentos na área de coordenação, gestão e supervisão escolar, devido ao seu 

estágio feito em unidades diferentes.  

Gostou ainda dos estágios, dos materiais didáticos e dos conteúdos, do 

trabalho em grupo, da socialização, do atendimento online e por telefone; dos livros, 

vídeoaula, filmes, palestras, seminários em sala, peça teatral e Mostra Cultural, 

apostilas e simulações de situação problema. Considerou que todos os recursos 

foram bem aproveitados e foi relevante a elaboração de projetos, pois antes não 

sabia fazê-los. Afirmou: “o que mais me marcou foi o teatro e a mostra Mito da 

Caverna”.  

Como ponto negativo destacou: o contato com os professores somente pelas 

vídeoaulas e o fato das apostilas exigirem, o tempo todo, avanços e retrocessos 

para a compreensão do assunto.  

Severina indicaria o curso para outras pessoas, pois foi compensador e a 

Uniararas aprecia cada aluno como ser humano.  

No futuro pretendia fazer Psicopedagogia ou cursos voltados para essa área. 

 

Maiza  
 

Com 53 anos na época da entrevista, Maiza iniciou sua trajetória profissional 

como pajem; após o concurso de ADI Magistério passou a PDI e em 2009 era PEI. 

Estava na área há 25 anos e sentia necessidade de contribuir com o orçamento 

doméstico e de ter estabilidade no emprego.  

Maiza escolheu o curso da Uniararas por lhe parecer mais viável, mais cômodo 

e porque enquanto fazia magistério tinha ouvido comentários sobre a fama da 

instituição.  

Depois do curso começou a sentir–se mais valorizada profissionalmente, 

principalmente depois de uma mudança na Lei que permitiu passar a ser PEI. O 

aumento de salário e a promoção da categoria de 1 para 3 foram conseqüências da 

conclusão do curso. Na época da entrevista afirmou que tinha vontade de crescer 

profissionalmente e aprender a liderar melhor as pessoas, compreendê-las e auxiliá-

las, tanto os adultos como as crianças. 

No curso, adquiriu mais conhecimentos pedagógicos. Na área de gestão 

escolar aprendeu bastante sobre as responsabilidades de um gestor e a delegar 
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tarefas. Por isso sentia que sua opinião, nas discussões em grupo, eram mais 

valorizadas do que antes. No geral, afirmou que durante o curso se educou um pouco 

mais, até mesmo para a vida, aprendeu o respeito e a consideração pelos colegas e 

pela chefia e como e quando se expressar. 

Durante o curso sentiu dificuldade na elaboração dos projetos pelo fato de estar 

a muito tempo sem estudar, mas aprendeu muito sobre isso e a solucionar problemas. 

Teve facilidade na utilização dos materiais pedagógicos devido à mediação do 

tutor e da supervisora Dayse.  

Gostou dos conteúdos e do estágio, das palestras, livros paradidáticos, 

vídeoaula, filmes, seminários em sala, peça teatral, mostra cultural, apostilas. 

Entretanto, o mais importante, no seu ponto de vista, foi a montagem, 

desenvolvimento e apresentação dos seminários porque a ajudaram a quebrar 

várias barreiras.  

Avaliou como excelente e de boa qualidade o conteúdo da apostila, mas 

como negativo o fato de a fonte das letras ser muito pequena, as folhas estarem fora 

de ordem e mesmo algumas soltas, com erros de digitação, o que exigia ir e vir 

durante a leitura. Criticou também o contato com os professores somente pelo 

vídeoaula.  

Mesmo assim Maiza estimularia as pessoas a ingressarem “o mais 

rapidamente possível” no curso, pois este tem muito a contribuir e sugeriu a 

atualização em alguns materiais, como alterações no tamanho da fonte e cuidados 

na digitação.  

 

Mirian  

 

Mirian tinha 41 anos e iniciara na educação como estagiária. Estava há 13 anos 

na área educacional e na época da coleta de dados trabalhava com uma turma de PIC 

– Projeto Intensivo de Ciclo. Nesse trabalho os desafios eram constantes pelo fato de 

usar uma grande diversidade de materiais e de atender alunos com diferentes 

necessidades educativas.  

Ficou sabendo do CNSFS por meio de alunos e o considerou “prático” por ter 

apenas dois anos de duração.  

Enquanto cursava o CNSFS teve curiosidade em saber mais a respeito das 

funções de coordenador, diretor e principalmente a de um supervisor. Por isso 
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aprendeu mais sobre gestão escolar, já que possuía o magistério do ensino médio. O 

resultado foi trabalhar com mais segurança, pois antes recorria a outras pessoas para 

a auxiliarem durante as ocorrências escolares. Embora não tivesse muitas dúvidas no 

trabalho, por ter contato com pessoas altamente qualificadas e capacitadas no que 

faziam, o curso a ajudou a se aperfeiçoar e a trabalhar com mais organização. Em 

conseqüência dessa aprendizagem foi convidada a fazer parte de um projeto sobre 

levantamentos de sugestões para o crescimento da unidade em que trabalhava. 

Após a graduação, pôde várias vezes atender aos colegas que necessitavam 

de auxílio. Havia nela o desejo de ser útil e de repassar e multiplicar seus 

conhecimentos.  

Por motivo de documentação ainda aguardava sua efetivação por tempo de 

serviço e não tivera aumento na remuneração. Percebera, entretanto, que a visão dos 

colegas sobre ela mudara bastante após a graduação.  

Durante o curso sentiu dificuldades na falta de agilidade das respostas, no 

preenchimento de documentos e no esclarecimentos de dúvidas, destacando a falta 

de um responsável por dar atendimento aos alunos.  

Mirian já gostava de leitura e escrita, pois tinha feito outras capacitações, como 

o curso Letra e Vida, voltado para questões relacionadas à alfabetização; durante o 

curso, o que mais a marcou foram as situações problemas e a elaboração do 

portfólio.  

Considerou o tutor experiente - quando tinha alguma dúvida recorria a ele -, os 

materiais didáticos e os conteúdos bons, as vídeoaulas ótimas. Como pontos 

negativos apontou: distanciamento dos professores, conhecidos  somente pelas 

vídeos-aula; ausência de coordenadora no pólo; problemas nas apostilas - algumas 

continham registros muito antigos, textos editados em 1996 - e poucos computadores 

para a quantidade de alunos. 

Considerou que os professores deveriam se fazer presentes pelo menos em 

alguns momentos, que os tutores fossem melhor preparados e que a instituição 

oferecesse mais condições e recursos de trabalho.  

Maiza ainda não voltara aos estudos devido a questões financeiras, mas 

desejava continuar a capacitar-se. Nesse caso, faria Psicopedagogia ou cursos nessa 

área. 
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Regina  

 

Com 35 anos, Regina trabalhava há 13 anos na rede estadual como 

professora, pois fizera o magistério no ensino médio. Sentiu, desde o início do 

magistério, “vocação” para ser professora. Na época atuava como Professora I, e 

nunca trabalhara como ADI ou PDI. 

Escolheu a Uniararas, pois ouvira falar bem do curso; entretanto, no momento 

em que apareceu a oportunidade de realizá-lo, teve dúvidas. Mesmo assim, iniciou e 

acabou gostando da proposta, com aulas conduzidas por tutores: “identifiquei-me”. 

As expectativas sobre o curso foram atingidas, pois mudou seu olhar tanto na 

vida profissional quanto na pessoal.  

No trabalho docente tinha uma rotina diária: entrada, fila, refeitório, orações, 

atividades de sala de aula; seu dia-a-dia era sempre voltado para os alunos com 

muitas dificuldades de aprendizagem, pois trabalhava com as turmas do PIC. Antes 

da graduação considerava seu trabalho voltado para o aluno. Depois procurou 

envolver–se mais com o pedagógico e tomar ciência da gestão escolar e das demais 

áreas administrativas da escola.  

Antes do curso tinha dificuldades de envolvimento na gestão escolar e de expor 

suas idéias, mas facilidade na comunicação; após o curso, não sentiu dificuldade 

alguma e aumentou sua facilidade em expressar-se.  Considerou-se muito crítica, mas 

aberta a desafios; no curso aprendeu “a não ser tão ansiosa” e a “esperar as coisas 

acontecerem para ir resolvendo uma de cada vez”.  

A melhor recompensa pela realização do curso foi a evolução funcional, ótima 

para sua vida, mas também passou a se sentir mais segura e ampliou seus 

conhecimentos. 

As dificuldades sentidas durante o curso foram: falta de esclarecimentos quanto 

às disciplinas, e-mails que demoravam a serem respondidos; os estágios. Por isso 

considerou que seria bom se nos pólos os coordenadores estivessem presentes todos 

os dias.  

As disciplinas que mais contribuíram foram relacionadas com gestão; eram 

disciplinas nas quais não tinha conhecimento aprofundado.  

Gostou também das disciplinas sobre alfabetização, pois tinha feito Letra e 

Vida, das vídeos-aula, dos livros em módulos, dos seminários, debates e portfólios. E 

de todas as demais atividades realizadas. 
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Como ponto positivo destacou a tutoria. Negativos foram: a apresentação dos 

materiais didáticos, a ausência dos professores, a falta de coordenação nos pólos. 

Reafirmou que se houvesse sempre uma coordenadora nos pólos ajudaria bastante.  

Indicaria a instituição e o curso para outras pessoas, pois é de boa qualidade.  

Ela não havia feito outros cursos por falta de oportunidade, mas gostaria de 

fazer Psicopedagogia. 

 

Eliete  

 

Aos 48 anos, Eliete era ADI com 26 anos de experiência.  

Ficou sabendo do curso através de um folheto que jogaram em sua residência. 

Gostou do preço e da formação ser em 2 anos, tendo sido apoiada por colegas em sua 

escolha. Outro motivo da escola pela graduação foi que pretendia adquirir 

conhecimentos e ser igual, “falar a mesma língua” das colegas que se achavam 

melhores que ela, provando a todas e a si própria que também era capaz de ser igual 

ou melhor. 

Aprendeu, durante o curso, que tinha conhecimentos, apenas lhe faltava 

segurança e confiança ou, talvez, mais planejamento. Mesmo assim considera que 

ampliou seus conhecimentos e aprendeu a planejar. 

Por falta de planejamento, afirmou que antes seu trabalho era mais cansativo. 

Na época da entrevista trabalhava mais tranqüila, planejando e avaliando o dia a dia e 

procurando alcançar os objetivos. Os pais também se sentiam-se mais seguros ao 

entregar seus filhos a um professor formado.  

Depois do curso, trabalhava mais confiante, planejava e desenvolvia atividades 

sabendo os objetivos que pretendia alcançar. Não tinha mais tantas dúvidas, mas 

sempre procurava respostas para suas inquietações.  

No curso gostou de apresentar seminários, colocar–se diante do grupo e 

explicar, fazer com que todas entendessem. Aprendeu a gostar mais de português – 

literatura - pois em seu trabalho não costumava ler e adquiriu este hábito no decorrer 

do curso, mas todas as disciplinas valeram a pena, assim como aprovou todos os 

materiais e recursos usados durante as aulas e as atividades extra-classe. 

Como pontos positivos indicou a interação com as colegas, a tutoria, os 

materiais didáticos e os conteúdos. Como negativo a organização das apostilas e a 

falta de contato com os professores.  
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Embora não tenha considerado o curso difícil não pretendia fazer outros, para 

poder dedicar-se mais à família.  

 
Elisabeth  
 

Com 56 anos, Elisabeth cuidava das crianças e administrava a unidade há 22 

anos, mas já trabalhara em creches (particular, conveniada e municipal). 

Resolveu fazer o curso por indicação das amigas. Como resultado, foi 

promovida de ADI para PDI. Também percebeu um reconhecimento maior pelo seu 

trabalho, sentindo valorização profissional e pessoal, pois o realizava com mais 

facilidade e com objetivo. 

Aprendeu, com a formação superior, a lidar melhor com algumas situações em 

que encontrava dificuldades e a adequar estratégias para o seu dia a dia. Antes, tinha 

dificuldades de interpretar texto e planejar o trabalho; depois o planejamento não 

apresentou mais dificuldade e se sentiu segura no dia a dia. Talvez porque tivesse 

aprendido a gostar de literatura, que não estava presente em seu trabalho anterior. 

A confiança em si mesma, a valorização salarial, os elogios  por parte da 

família, alunos, pais e outros fizeram diferença na sua vida parofissional.  

Do curso, gostou muito dos livros, vídeoaula, filmes, seminários em sala, peça 

teatral no CÉU Casa Branca, Mostra Cultural no CÉU Dutra, das simulações de 

situação-problema. Gostou especialmente de apresentar seminários, pois as colegas 

faziam colocações, opinavam e encontravam juntas as soluções.  

Sugeriu haver mais contato dos alunos com os professores, mas o curso não 

foi difícil.  

Em continuidade, queria fazer Psicopedagogia, na mesma instituição, para 

adquirir mais conhecimento na área em que atuava.  
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3.3 O TUTOR DA UNIARARAS DIZ DE SI, DAS FUNÇÕES E 

RESPONSABILIDADES. 

O tutor do curso Normal Superior da Uniararas tem assumido papel importante no 

processo ensino aprendizagem. Ao assumir a tutoria desempenhou funções e 

responsabilidades muito importantes para o avanço e desenvolvimento dos alunos e da 

instituição em que atuou.  Na UNIARARAS o tutor não deve ser um 

mero reprodutor de conhecimento repassando o já vem pronto e acabado nos livros da 

instituição, mas um provocador de situações favoráveis para a construção do 

saber/fazeres.   

 

 A tarefa do tutor exigiu disposição, engajamento, compromisso e 

responsabilidades para oferecer aos estudantes um universo amplo de saberes. Um 

dos papeis desempenhado por mim como tutor foi conhecer os conteúdos das 

disciplinas antes mesmo de suas aplicações realizando, a mediação entre os 

conteúdos e a instituição. Para isso, foi preciso estudar, planejar o trabalho e 

preparar o ambiente para a socialização de conhecimentos e práticas e a interação 

entre os envolvidos. 

 

Entre as tarefas do tutor da UNIARARAS destacam-se: 

 

• Receber, despachar e distribuir entre alunos os materiais didáticos e pedagógicos  

• Acompanhar as atividades coletivas dos estudantes desempenhando o papel de 

intermediador do processo de aprendizagem entre as disciplinas.  

• Promover estudos de leituras e escritas das apostilas, pesquisas através da Web, 

vídeos aulas, filmes, debates, seminários, aulas extracurriculares etc..   

• Acompanhar presenças, ausências e desempenho dos estudantes. 

• Elaboração mensal de relatórios de tarefas executadas. 

 

 O fato de relacionar-se com pessoas possuidoras de experiências em sala de 

aula foi importante desenvolver habilidades e competências para favorecer a 

relação entre os conhecimentos teóricos e práticos e para possibilitar a participação 

e assiduidade dos alunos, evitando inclusive a evasão.  
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Neste sentido foi preciso atentar-se ao que diz Moran: ”Não podemos dar aula da 

mesma forma para alunos diferentes, para grupos com diferentes motivações”. (2006, 

pg. 11-65) 

 

 Pode-se perceber, pelo exposto, que são grandes as responsabilidades do 

tutor, e para atendê-las é preciso que ele busque constantemente ampliar seus 

conhecimentos, qualificando-se para melhor desempenho da sua tarefa. 

 

3.4 Breve síntese dos dados 

 

Nesse item, faço uma síntese dos dados, apresentando excertos das falas 

das participantes, como uma ilustração. Esses exemplos foram tomados de forma a 

contemplar as opiniões mais freqüentes das participantes em cada uma dos 

aspectos abordados. 

  

As expectativas de todas as entrevistadas em relação à obtenção de um 

diploma de curso superior foram atingidas, especialmente no que tange à 

progressão na carreira e a aumento salarial.  

Segundo afirmou a aluna Maiza, ``Aumentou um pouco o salário e o quesito 

categoria passou de 1 para a categoria 3´´. (Dp20) 

Antes de se graduarem de um modo geral as professoras não tinham 

confiança em si mesmas, se sentiam desvalorizadas e desatualizadas e não tinham 

a capacidade de resolver problemas, tão pouco planejar aulas e atividades 

extracurriculares com segurança. Irene diz que: 

 
``Antes o nosso trabalho não tinha um objetivo, hoje o nosso trabalho é mais 
 gostoso, gratificante, tem um objetivo e planejamento e que temos que cumprir´´ 
(Dp18)  
 

Depois de concluída a graduação todas as alunas sentiram-se mais 

valorizadas e respeitadas profissionalmente tanto por outros professores em seus 

locais de trabalho, quanto pelos pais e responsáveis pelos alunos. Outras 

comentaram que se sentiam mais confiantes e capazes de realizar planejamentos 

de aula com base nos objetivos que pretendiam que seus alunos alcançassem. 
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``Ao concluir, passei a ser mais respeitada nas minhas opiniões, principalmente pelos 
pais das crianças que se sentem mais seguros ao entregar os seus filhos para um 
professor formado´´. Eliete (Dp20) 
 
  
De um modo geral, graças à graduação as entrevistadas sentiam-se seguras 

para planejar, executar e administrar os conteúdos, bem como a fazer uma melhor 

gestão do tempo, como aponta Elizabeth: “Antes eu tinha dificuldades em interpretar 

situações e planejar o trabalho. Depois: Senti mais segura adequando-me com mais 

facilidade no dia-a-dia”. (Dp19) 

Já Elizete salienta que “Antes eu tinha dificuldades de identificar os erros, hoje 

não´´. (Dp19), no que Arlete complementa: 

 
``Antes a direção dos meus trabalhos em direção (sic) a criança parecia que faltava 
um tempero. Depois da graduação percebi ter aprendido um universo de muitas 
linguagens e escritas´´. (Dp18) 
 

As alunas aprenderam a ser profissionais do ensino, a elaborar projetos e 

planejamentos, a resolver problemas e a respeitar as outras pessoas e entender e 

respeitar as diferenças entre os alunos, responsáveis pelos estudantes e entre os 

próprios docentes, a gerenciar o tempo. Além dos conteúdos teóricos e 

pedagógicos, aprenderam a se valorizar, diminuíram a ansiedade aumentaram a 

auto-estima e passaram a exibir uma postura profissional. 

Na percepção de Severina: ``Antes sentia-me privada de exercer minha 

funções como educadora pois a creche visava-se o cuidar e não o educar...´´ 

Tendo em vista a modalidade do curso – a distância, mediado por um tutor 

nos encontros diários presenciais - afirmaram que o tutor estava sempre disponível, 

era comprometido e ajudava a tirar dúvidas e ampliar o conhecimento. Cleuzenir 

afirma que podia falar “dos tutores; sinto que foi uma interação de cumplicidade 

amizade e comprometimento”. (Md 3) 

Os pontos positivos do curso mais destacados foram os estudos em grupo, os 

estágios, o auto-estudo, os debates, os seminários, as leituras, as interações, a 

simulação de situações-problema, a elaboração do portfólio e da monografia. 

Apontaram ter gostado dos livros paradidáticos, dos filmes, palestras, atividades 

culturais, das teleconferências. 

Como destaca Edilma, 
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``Todas as disciplinas e atividades contribuíram e muito. Cada uma abordava 
assuntos maravilhosos e riquíssimos. Fizeram uma perfeita escolha, quem elaborou 
os conteúdos para colocarem nos livros´´. (Sc3) 
 

 

 Em relação aos módulos, algumas participantes os consideraram 

“complicados”, principalmente o de redação e matemática, e os conteúdos 

“sufocantes”, chegando a afirmar que o curso todo era difícil. Uma delas colocou que 

"Língua Portuguesa, Redação e Matemática, não foram aprofundadas de forma 

didática, mas nos formou e nos ensinou como entender o aluno, entender o 

raciocínio do aluno".  

 

 ``A língua Portuguesa, Redação e Matemática, não foram trabalhadas de forma didática, mas 
nos formou e nos ensinou como entender o aluno, entender o raciocínio do aluno´´. Elisete 
(Sc4) 

 

Por outro lado, houve opiniões diferentes. Para a maioria das entrevistadas 

todas as disciplinas valeram a pena e  língua Portuguesa foi destacada por ser de 

utilidade imediata com as crianças nas instituições de ensino em que atuavam; 

algumas destacaram a literatura, pois se sentiram estimuladas à leitura. Duas 

professoras indicaram ter feito o curso Letra e Vida. 

O módulo de gestão escolar foi o mais citado como tendo proporcionado 

aprendizagens importantes voltadas para a atuação de coordenadores, diretores e 

supervisores. Quando perguntado qual a contribuição das disciplinas para a 

formação e o trabalho Miriam respondeu: 

 
 ̀`Tudo o que estava relacionado a gestão escolar contribuiu. Com essa disciplina pude ser 
ouvida e convidada a fazer parte... e, ...contribuir com o crescimento da unidade.´´(SC3) 
 

Algumas participantes, depois dessa aprendizagem, passaram a se inserir em 

trabalhos desta natureza; outras, que já as exerciam, consideraram ter melhorado 

sua prática e relacionamento com gestores e colegas. 

O desenvolvimento do curso, na ótica das entrevistadas, teve como pontos 

negativos: a sobrecarga de trabalhos a serem realizados; a falta de tempo para 

explorar todos os conteúdos das apostilas; a dificuldade com o material didático que 

as obrigava a ir e vir para aprender (entre outros problemas apontados, como folhas 

soltas, falta de ordem, letras miúdas; conteúdo desatualizado, textos antigos, má 

distribuição do conteúdo); o contato com os professores somente por vídeoaula; a 
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demora para responder dúvidas enviadas por e-mail - o que fez com que, com o 

tempo, passassem a recorrer muito mais ao tutor -; poucos computadores 

disponíveis para a quantidade de alunos; espaço físico reduzido para o número de 

alunos. Curiosamente, o mesmo material didático que sofreu críticas foi considerado 

bom pela maioria das entrevistadas.  

Algumas alunas, como Regina e Elizabeth (Md5), queixaram-se da falta de 

comunicação com a Uniararas e da demora das respostas às perguntas enviadas 

por e-mail; apontaram também a necessidade dos coordenadores estarem 

presentes todos os dias e de terem alguma contato com os professores.  

 

Nesse aspecto também não houve consenso, pois algumas delas 

consideraram o atendimento online satisfatório e a receptividade e acompanhamento 

da instituição com relação aos alunos muito boa. 

A contribuição do CNSFS para a aprendizagem da docência e para a 

melhoria do trabalho pode ser resumida como se segue: 

• Melhor percepção sobre o papel das ADI  

• Mais consciências dos objetivos das atividades realizadas 

• Melhor visão sobre a profissão 

• Análise e reflexão sobre a própria prática 

• Valorização profissional 

• Maior confiança, mais segurança, mais auto-estima, mais desenvoltura 

• Maior autonomia 

• Melhor identificação dos erros e procura por solução 

• Conseguir debater certos assuntos; estar/sentir-se melhor preparada 

• Aprofundamento de conhecimentos teóricos e pedagógicos 

• Conseguir conversar com coordenadores e diretores  

• Aumento de preocupação com o conhecimento (próprio e dos alunos) 

• Melhora na rotina de sala de aula 

• Melhoria na elaboração de planejamentos e projetos. 

Como sugestão, indicaram a presença constante de um coordenador nos 

pólos, aulas com foco nas atividades do dia-a-dia dos professores; melhoria na 

organização e apresentação das apostilas; formação melhorada dos tutores; maior 

contato com os professores das disciplinas. 
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De um modo geral as alunas recomendariam ingressar no Curso Normal 

Superior Fora de Sede oferecido pelo Centro Universitário Hermínio Ometto – 

Uniararas, pela qualidade do ensino, facilidade de acesso e preços acessíveis. 

 

``Indico que o faça, pois é um curso idôneo e pelo qual saímos seguros a enfrentar o mercado 
de trabalho da nossa área, tenho recomendado sem reservas.´´ Luiza (Md4) 
 

Com uma única exceção, as entrevistadas pretendiam dar prosseguimento 

aos estudos em pós graduação, principalmente em Psicopedagogia ou em outras 

áreas relacionadas a educação, citando também a possibilidade de fazer 

especialização em Gestão Ambiental, Psicopedagogia Clínica e Inclusão. 
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4.  ALGUMAS PALAVRAS PARA CONCLUIR O TEXTO  
 

Pude observar, a partir da análise dos dados, que as opiniões das 

participantes sobre o CNSFS é, de forma geral, positivo e muito parecido, inclusive 

em termos das palavras utilizadas. Por outro lado, há opiniões contraditórias entre 

elas, o que mostra falta de acordo sobre a análise realizada. 

Há de se considerar que o aprendizado é individual, dinâmico e ocorre em 

função de conhecimentos e experiências anteriores, não apenas no âmbito 

profissional, mas também no pessoal. Por outro lado, o ato de aprender depende 

que haja envolvimento pessoal e interpessoal, o que parece ter ocorrido com esse 

grupo. O tutor, por sua vez, parece ter tido influência no aprendizado, por suas 

características e experiências. 

Em se tratando do curso Normal Superior Fora de Sede da Uniararas, a 

contribuição para uma nova atuação profissional parece ter sido satisfatória. 

Entretanto, por causa da escolha da estratégia de coleta de dados e da 

aprendizagem inicial do pesquisador com relação à sua organização, tratamento e 

análise, análises mais adequadas podem não ter sido feitas, o que sugere olhar para 

esses dados como um conjunto muito particular e exploratório sobre cursos dessa 

modalidade e as aprendizagens que podem proporcionar. 

De qualquer forma, as políticas de avaliação do ensino superior precisariam 

voltar-se com bastante cuidado para esses cursos, promovendo estudos similares e 

em profundidade a fim de informar políticas públicas voltadas para a formação de 

professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO 

 

Dados Pessoais (Dp): 

 

1. Há quanto tempo você exerce atividades profissionais?  

2. Em que emprego começou?  

3. Há quanto tempo você trabalha como ADI ou PDI? 

4. O que a levou a iniciar esse trabalho?  

5. Em quais instituições (locais) trabalhou como ADI/PDI?  

6. Há quanto tempo está na instituição em que trabalha hoje como ADI/PDI? 

7. Se não trabalha mais como ADI/PDI quando mudou de função e por quê? 

8. Descreva rapidamente como é (ou como era, se já não trabalha nisso) o seu 

trabalho como ADI/PDI, um dia típico na instituição que você trabalha 

atualmente (ou em que trabalhava antes). 

9. Esse cotidiano era assim antes de você ter feito a graduação? Se era, em que 

ter feito a graduação a favoreceu profissionalmente? 

10. O que levou fazer a graduação?  

11. O que você esperava aprender durante o curso?  

12. O que realmente aprendeu? 

13. Por que escolheu esse curso da UNIARARAS?  

14. Como tomou conhecimento dele?  

15. Por que não preferiu um curso presencial aqui na cidade de SP (ou na cidade 

em que você trabalha)? 

16. Suas expectativas com relação à obtenção de um diploma de curso superior 

foram atingidas?  

17. O que você aprendeu no curso, o que utilizou no seu trabalho como ADI/PDI, e 

o que foi possível aproveitar para a vida, de modo geral? 

18. Descreva e analise sobre as diferenças no seu trabalho antes de fazer a 

graduação e depois.  

19. Aponte as dificuldades e facilidades que tinha no trabalho como ADI/PDI antes e 

depois de ter concluído o curso.  
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20. Fale também sobre promoções na carreira, alterações salariais, aceitação entre 

pares e familiares dos alunos, entre outros aspectos que considerar relevantes. 

 

Questões sobre o Curso (Sc): 

 

1. Quais as dificuldades encontradas? No seu ponto de vista, quais as causas 

dessas dificuldades? 

2. Que facilidades encontrou? Por quê? 

3. Quais as disciplinas que mais contribuíram para sua formação e seu trabalho? 

Fale um pouco sobre isso. 

4. Quais disciplinas não valeram a pena em termos de aprendizagem, aquisição 

de conhecimentos novos? 

5. Descreva rapidamente o processo que a universidade usou para desenvolver o 

curso.  

 

Questões sobre Material Didático (Md): 

 

1. Fale um pouco mais sobre o material didático: qualidade da apresentação, 

conteúdo, facilidade de compreensão, completude, disponibilidade. A quem 

você recorria em caso de dúvidas sobre o conteúdo do material didático 

(apostila)? Por quem e como você era atendida em caso de dúvidas? 

2. Havia atendimento online ou presencial? Em que situações ocorriam um e outro 

tipo de interação entre alunos e professores/tutores? 

3. Qual o seu contato com os professores e com os tutores? Diferencie e analise o 

trabalho de cada um deles. (de modo geral, não o seu trabalho em particular) 

4. Se você tivesse um/a amigo/a interessada em fazer o mesmo curso que você e 

na mesma instituição, o que diria a ele/a? 

5. Que sugestões você daria para professores, tutores, instituição, para melhorar a 

qualidade do curso que você fez? 

6. Depois do curso que estamos analisando, você fez outros? Se sim, quais? Se 

não, por quê? 

7. Se a instituição oferecesse outro curso, na mesma modalidade e na mesma 

área, você o faria? Por quê?  
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APÊNDICE 2 - ENTREVISTA. 

  

1. Dp21 - O que a formação acadêmica representou ou representa na sua vida? 

2. Dp22 - Qual a contribuição do curso na sua formação pessoal e profissional? 

3. Sc6 - Fale sobre os pontos positivos do curso e sobre os pontos negativos em 

termos de currículo, organização, material didático, atendimento ao aluno e 

outros aspectos que considerar relevantes.  

4. Md8 - Que outros materiais estavam disponíveis para a aprendizagem dos 

alunos (por exemplo: vídeos, conferências, palestras, visitas, acervo 

bibliográfico disponível etc.)? Qual deles foi mais importante e por quê?  

5. Md9 - Que atividade você realizou durante o curso que considerou mais 

relevante para sua formação como ADI/PDI? (estágio, eventos, diários etc.). 

Fale um pouco sobre isso.  

6. Md10 - O que pensa em fazer daqui para frente, para dar continuidade à sua 

formação profissional? 
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APÊNDICE 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECI DO 

 

Projeto de pesquisa 

 

A pesquisa realizada no curso de Pedagogia oferecido pela UNIARARAS no 

período de 2005 a 2007 na cidade de São Paulo (no pólo Campo Limpo) cujo tema é 

“Formação de professores: sob a ótica das alunas”, será realizada pelo aluno 

Marcos Antonio Nascimento do curso de mestrado Educação, Artes e História da 

Cultura da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo (SP) sob a 

orientação da professora Dra. Regina Tancredi no ano de 2009. 

O principal objetivo desta pesquisa é Realizar uma investigação do curso de 

Formação de professores de Pedagogia na modalidade EaD, oferecido às 

Atendentes de Desenvolvimento Infantil (ADIs) pelo Centro Universitário Erminio 

Ometto (Uniararas), no período de 2005 a 2007, levantando dados para tentar 

responder à questão: qual a contribuição desse curso na vida pessoal e profissional 

dessas alunas? 

Para isto faz-se necessária a realização de um mapeamento do curso junto à 

Instituição Uniararas e as alunas inscritas e matriculadas no referido curso. Os 

dados coletados decorrerão dos trabalhos realizados pelas alunas, não 

apresentando, portanto, risco humano direto de nenhuma natureza. Não haverá 

despesas pessoais para participar desta pesquisa, e também não haverá 

compensação financeira relacionada a essa participação. As entrevistadas, 

participantes desta pesquisa, têm direito a ser mantidas atualizadas sobre os 

resultados parciais e finais do estudo, podendo desistir a qualquer momento de sua 

participação sem sofrer qualquer prejuízo. 

Em qualquer etapa da pesquisa o participante poderá ter acesso ao 

profissional envolvido no estudo para esclarecimento de dúvidas. O pesquisador 

responsável por esta pesquisa é Marcos Antônio Nascimento, que pode ser 

encontrado na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo na Rua da 

Consolação nº555 ou pelo telefone (11) 7994 – 6240. Se você tiver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética, desta pesquisa, entre em contato com a 

própria Universidade. 
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Termo de Consentimento 

 

Eu, abaixo assinado, estou suficientemente esclarecida sobre os objetivos 

desta pesquisa e concordo voluntariamente em conceber entrevista fornecendo 

dados acerca do trabalho realizado pela instituição abaixo citada. Estou ciente de 

que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante a 

entrevista, sem penalidades ou perda de qualquer benefício pessoal ou institucional. 

Entendo que as minhas respostas serão importantes para apoiar o desenvolvimento 

para formação de professores. 

 

------------------------------------------------------                     Data____/____/_____ 

Assinatura da entrevistada 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecimento desta entrevistada para a sua participação neste estudo. 

 

-----------------------------------------------------------                 Data____/____/_____ 

Assinatura do entrevistador 
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Quadro 1 - QUADRO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS 

DADOS PESSOAIS IDENTIFICAÇÃO (DPI) NOMES DAS PARTICIPANTES  

 CLEUZENIR ELISETE DA SILVA 
SILVEIRA SANTOS LUISA MARIA IRENE AP. DE PAULA. 

Dp1 10 anos. 19 anos. 24 anos. 27 anos. 

Dp2 Alfabetização EJA. Caixa de supermercado. Secretaria. Recepção em uma 
firma. 

Dp3 Em branco. ADI: 1995 à 2005 PDI: 
2006 em diante. 

23 anos no magistério - 
ADI. 

Desde que iniciei a 
minha profissão. 

Dp4 Amor. 

Próximo de casa, 
trabalhava 

anteriormente como 
pagem. 

Opção. Porque, eu gosto muito 
de crianças. 

Dp5 Escolas Estaduais. 
Somente na CEI 

Tancredo Neves - 
Prefeitura. 

Escola estadual e 
municipal. Tancredo Umarizal. 

Dp6 3 anos. 19 anos. 2 anos. 2 anos. 

Dp7 PEB l. PDI. Continuo como PDI. 

Depois que nós 
estudamos, mudamos 

para professor de 
educação infantil. 

Dp8 Trabalho com salas de PIC 
- requer amor e dedicação. 

6:30 recepção, 7:00 
higienização, 7:20 café, 
8:00 roda de conversa, 

9:00 Suco, 9:15 às 
10:20 Pátio e Banho, 

10:20 às 11:00 Almoço, 
11:00 às 11:30 Soninho. 

Antes: como secretaria 
era mais silencioso, 
registros e gráficos. 

Agora: como professora 
mais registros, mais 

barulho. 

De manhã preparo a 
sala para receber os 
alunos, logo após o 

café, depois uma roda 
de conversa e história, 
músicas e brincadeiras. 

Dp9 Sim, agora possuo uma 
nova visão. 

Mudou após a 
graduação, mais 

consciência em todas 
essas atividades. 

Sim, porém com a 
graduação soube me 
valorizar e administrar 

melhor os conteúdos e o 
tempo. 

Não. 

Dp10 
Aprimorar os 

conhecimentos. Exigência do trabalho. 

Adquirir mais 
conhecimentos e atender 

o plano decimal do 
governo. 

Adquirir conhecimentos 
e crescer 

financeiramente. 

Dp11 

Como alfabetizar de 
maneira eficaz e o 

funcionamento de uma 
instituição escolar. 

Como solucionar, 
problemas com adultos. 

O que nos foi 
apresentado. Conteúdos, 

postura docente e 
atuação. 

Esperava me tornar uma 
profissional competente 
na área da educação. 

Dp12 Foi maravilhoso, aprendi 
muito mais que esperava. 

Que minha prática 
educativa tem que ter e 

deve ser sentida. 

Uma visão afetivamente 
mais teórica sobre o 

conhecimento. 

Quando surge um 
assunto eu consigo 

debater com a pessoa. 

Dp13 

Porque o núcleo era mais 
perto de casa e do 

trabalho/ reconhecer 
uniararas como faculdade 

renovada. 

Localização e pelo 
empenho dos 

divulgadores: Deyse e 
Marcos. 

Após análise de demais 
cursos acreditei e 

comprovei a sua aficácia. 

Perto da minha casa, eu 
não estudava ao 

sábado. 

Dp14 Por amigos que já se 
formaram. Colegas me informaram. Pela internet. 

Perto da minha casa, eu 
não estudava ao 

sábado. 

Dp15 

Porque as faculdades em 
São Paulo não me 
proporcionaram os 

mesmos privilégios que a 
uniararas. 

Localização. 
Após análise de demais 

cursos acreditei e 
comprovei a sua aficácia. 

Eu gostei do que o curso 
da Uniararas estava me 

oferecendo. 
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Dp16 Sim. Sim, foram. 

Sim, e eficazmente 
devido o professor - tutor 
Marcos que muito bem 

administrou. 

Sim. 

Dp17 
Trabalho em grupo, 

formação de classe e a 
importância das rotinas. 

Ser persistente, exigir 
sempre um pouco mais 
de nós mesmos e jogo 
de cintura para driblar 

as dificuldades. 

Aprofundamento e 
conhecimentos, auto-
estima e confiança. 

Novos conhecimentos, 
fazer seminários e 

projetos. 

Dp18 
Antes: falta de confiança 

sem curso superior. 
Depois: Mais segurança. 

Antes sem capacidade e 
agora apesar das 

dificuldades, sinto maior 
confiança em mim e no 
meu grupo de trabalho. 

Antes: Insegurança, falta 
de atualização e 

desvalorização pessoal. 
Depois: mais autonomia. 

Antes o nosso trabalho 
não tinha um objetivo, 

hoje o nosso trabalho é 
mais gostoso, 

gratificante, tem um 
objetivo e planejamento 

e que temos que 
cumprir. 

Dp19 
Não entendia porque as 

crianças não conseguiam 
aprender a ler e escrever. 

Antes tinha dificuldades 
de identificar os erros, 

hoje não. 

Antes: Insegurança, falta 
de atualização e 

desvalorização pessoal. 
Depois: mais autonomia. 

Antes a dificuldade era 
em montar um seminário 
ou até um projeto, hoje 

eu não tenho tantas 
dificuldades, assim, 

porque faço diariamente. 

Dp20 

As pessoas nos tratam 
melhor, tanto no trabalho 
quanto no circulo social 

que freqüentamos. 

Alteração salarial 
considerável, familiar 

sempre apoiou, os pais 
de alunos reconhecem e 

valorizam. 

Antes: Insegurança, falta 
de atualização e 

desvalorização pessoal. 
Depois: mais autonomia. 

Alteração salarial 
também ajudou bastante 

e com relação aos 
familiares também. 

Dp21 
Ampliação de 

conhecimentos, realização 
de um sonho. 

Autoconfiança na 
prática educativa com 

mais segurança. 

Ampliou os 
conhecimentos, 

segurança, auto-estima, 
e desenvoltura, 

Gratificante na prática 
educativa, segurança no 

trabalho, consegue 
conversar com 

coordenadora e diretora 
em pé de igualdade. 

Dp22 Valorização pessoas e 
profissional 

Pessoal: Autoconfiança 
e no Profissional: 

adoção de objetivo 
adotando uma pratica 

mais consciente. 

Pessoal: Senti mais 
segura e competente. 

Profissional: 
embasamento teórico 

Pessoal: 
financeiramente e 

profissional: Atingir os 
objetivos que desejei. 
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SOBRE O CURSO (Sc)  

Sc1 
Horários, pois nem sempre 
as escolas, e/ou os turnos 

eram conciliáveis. 

Havia alguns módulos 
um pouco complicados 
para leitura ler aqui e 
depois ir lá na frente, 

depois retornar, mas foi 
superável. 

Nenhuma. Apresentação para as 
colegas e o professor. 

Sc2 Professores competentes. 

Nossa maior facilidade 
foi termos um tutor que 
sempre se preocupou 

com todas nós. 

Várias, porque tive uma 
base de aprendizagem 

muito eficiente. 
O curso foi difícil. 

Sc3 

Português, Didática, 
Gestão. Exatamente por eu 
trabalhar com crianças com 

dificuldades na 
aprendizagem, (PIC). 

Gestão escolar. Ela nos 
mostrava sempre como 

é importante o grupo 
estar coeso para que 

tudo possa fluir de 
forma aproveitável para 

todo o grupo. 

Todas as disciplinas 
oferecidas. No curso de 

Pedagogia os 
conhecimentos foram 

bem valorizado pelo fato 
de oferecer suporte para 

a Direção, vice, 
supervisão, ou 
coordenadora 
pedagógica. 

Os debates na sala com 
o professor e as leituras. 

Sc4 Todas as disciplinas são 
importantes neste curso. 

A língua Portuguesa, 
redação, matemática, 

não foram aprofundadas 
de forma didática mas 

nos formou e nos 
ensinou como entender 

o aluno, entender o 
raciocínio do aluno. 

Não houve nenhuma, 
pois todas nós 
transmitimos 

conhecimento. 

Para mim foi a 
matemática. 

Sc5 

Materiais com ótimos 
conteúdos, tecnologia e 

ótimos professores 
(tutores) Digo mais 

professores que sentem 
prazer no que fazem OBS: 

Os materiais já estavam 
incluídos no preço da 

mensalidade. 

Trabalhar por etapa 
respeitando nossos 

conhecimentos, 
aproveitando nossa 

prática, melhorando o 
conteúdo dessa prática 
nos ensinando a buscar 

conhecimento. 

Monitorado por um 
excelente tutor – 

professor, Marcos, auto-
estudo, estudo, em 

equipe aulas em web, 
seminários, portfólios 

etc. 

Aulas explicativas e um 
professor comprometido 

com o seu trabalho. 

Sc6 

Posit: Interação, 
solidariedade da tutoria e 

sua experiente, mat.e 
conteúdos grande 

quantidade. Organiz. boa. 
vídeo aulas boas. Neg: 

Apostilas exigia o tempo 
todo avanços e retrocessos 

de leituras entre as 
páginas. Alguns conteúdos 

desatualizados. Pouco 
computador a quantidade 

de alunos. 

Pos: Conteúdo bom, 
receptividade boa e 
localização do curso 
bom. Atendimento ao 

aluno perfeito. 
Neg:Sobrecarga de 

trabalho burocrático ao 
tutor. O contato com 
araras só via internet 
deixando a desejar, 
algumas apostilas 
desatualizadas, a 

metodologia de avançar 
e regressar para 
páginas era ruim. 

Pos: O curso supriu as 
expectativas elevou a 

auto-estima e 
valorização. Hoje são 
bem melhores do que 

quando iniciaram o 
curso. Negativo: espaço 
físico pequeno, Tutoria e 

supervisão eficaz, 
Material didático 

excelente. Tempo 
suficiente porem, faltou 
organização das alunas 

para administrá-lo. 

Pos: Excelentes 
debates, materiais, 

atendimento de Tutoria 
excelente. Neg: Muito 
conteúdo por pouco 

tempo tornando 
sufocante. Uniararas 
deixou a desejar no 

aspecto de apoio aos 
alunos. 
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MATERIAL DIDÁTICO (MD)  

Md1 

Conteúdos eram 
significativos e as dúvidas 

eram sanadas pelos tutores 
e professores da Uniararas 

(Online) OBS: Algumas 
apostilas estavam com 
datas antigas e letras 

pequenas, dificultando a 
leitura. 

Conteúdo bom, porem 
um pouco complexo. 

Praticamente não houve 
dúvidas, para mim, 

porém, raros casos de 
colegas, quando houve, 

o tutor prontamente 
esclarecia. 

O material didático, foi 
muito rico só que não 
tivemos tempo para 

explorar melhor todo o 
conteúdo, eu aprendi 
mais com o s debates 

na sala. 

Md2 Sim, nos seminários e nas 
leituras coletivas. 

Sempre presencial e as 
alunas de vídeo sempre 

foram bastante 
discutidas com nosso 

professor-tutor e todo o 
grupo. 

Sim, ambos os casos. 
Quando assistíamos as 

aulas da equipe 
Uniararas via internet, 
oficinas pedagógicas e 

etc. 

Nos debates, das 
apresentações. 

Md3 

Com professores em 
encontro anual (araras). 
Com os tutores todos os 

dias. Dos professores não 
posso falar, porém, dos 

tutores, sinto que foi uma 
interação de cumplicidade 

amizade e 
comprometimento. 

Sempre se posicionam 
muito mais como 

professores do que 
tutores sempre 

estiveram presentes 
disponíveis e prontos a 
não somente desfazer 

dúvidas, mas nos 
acrescentar mais 

informações. 

Professores excelentes e 
predispostos a 

responder-nos em casos 
de dúvidas quando nos 
dirigíamos via online. 

Tutores também 
excelentes e 

responsáveis prontos 
para nos esclarecer. 

Um carinho e respeito a 
todos. 

Md4 
Faça porque é o melhor 

curso superior na área da 
educação. 

Diria que fizesse e se 
conseguisse fazer 

gratuita como algumas 
colegas seriam melhor 

ainda já que a qualidade 
não altera. 

Que o faça, pois é um 
curso idôneo e pelo qual 

saímos seguros a 
enfrentar o mercado de 
trabalho da nossa área, 

tenho recomendado sem 
reservas. 

Como eu já falei para 
muitas colegas que vale 

a pena tanto 
financeiramente como 
para o conhecimento. 

Md5 Colocar este curso aos 
sábados. 

Maior divulgação já que 
tantos professores 

dizem ADI ainda tem 
medo acham que não 

conseguiram. 

oferecer espaço físico 
mais amplo. 

Mais aulas focando mais 
o nosso dia-a-dia. 

Md6 Não. 

Fiz o curso normal 
superior, fiz o de seis 

meses para sair com a 
nomeclatura de 

pedagogia e não Curso 
Normal Superior e 

pretendo dar 
continuidade em 2010 

por questões de cirurgia 
(Saúde). 

Não, porque estou 
aguardando a instituição 
Uniararas abrir o curso 
Psicopedagogia clínica 
na mesma modalidade. 

Não quero nunca mais 
falar de escola. 

Md7 

Sim. Porque quero fazer a 
pós-graduação em 

Psicopedagogia para 
entender um pouco mais 

sobre a mente infantil. 

Fiz o curso normal 
superior, fiz o de seis 

meses para sair com a 
nomeclatura de 

pedagogia e não Curso 
Normal Superior e 

pretendo dar 
continuidade em 2010 

por questões de cirurgia 
(Saúde). 

Sim, porque é uma ótima 
instituição e a 

supervisora Deise é uma 
verdadeira diplomata. 

Não (Cansada). 
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Md8 

Resp. Todos foram 
importantes: Livros 

paradidáticos, vídeoaula, 
filmes, palestras na 

Associação banco do Brasil 
sobre formação de 

professores, Palestra com 
o Sindicato Da Educação 

Infantil (SEDIN), seminários 
em sala, peça teatral no 

CÉU casa Branca, Mostra 
no CÉU Dutra, apostilas. 
Simulações de situação 

problema, todos foram bem 
aproveitados. 

Livros paradidáticos, 
vídeoaula, filmes, 

palestras na Associação 
banco do Brasil sobre 

formação de 
professores, Palestra 
com o Sindicato Da 
Educação Infantil 

(SEDIN), seminários em 
sala, peça teatral no 
CÉU casa Branca, 

Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações 
de situação problema, 

todos foram bem 
aproveitados. 

Livros, vídeoaula, filmes, 
palestras na Associação 

banco do Brasil sobre 
formação de 

professores, Palestras 
(SEDIN), seminários em 

sala, peça teatral no 
CÉU casa Branca, 

Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações de 
situação problema, todos 
foram bem aproveitados. 

Vídeo aulas mostra 
cultural, portfólio, acervo 
de livros paradidáticos. 

Vídeoaula, livros 
paradidáticos, filmes, 

palestras na Associação 
banco do Brasil sobre 

formação de 
professores, Palestra 
com o Sindicato Da 
Educação Infantil 

(SEDIN), seminários em 
sala, peça teatral no 
CÉU casa Branca, 

Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações de 

situação problema, 
todos foram bem 

aproveitados. 

Md9 

Resp: Monografia, pois, 
mesmo com dificuldades 

com o computador realizou 
também leituras 

riquíssimas como o livro 
Dibs ‘‘Em busca de si 

mesmo” 

Estágio por proporcionar 
estar em escolas e ver 
realidades diferentes. 
Seminários por educar 

as falas e a prática. 

A princípio todos. Porem 
o mais significante foi o 

portfólio por exigir 
escritas próprias. 

Também os seminários. 

Os debates em sala o 
estágio. A monografia foi 

massacrante. 

Md10 

Resp. Psicopedagogia para 
tentar compreender o 

porque as crianças não 
aprendem. 

Por enquanto dar um 
tempo. Para 2010 estou 
pensando em Gestão 

ambiental 

R: Pretendo dar 
continuidade fazendo o 
curso de Pós-graduação 

em Psicopedagogia. 

No momento nada 
porem nada impede de 
buscar livros e estudos 

em serviço. 
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Quadro 2 - QUADRO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS  

DADOS PESSOAIS IDENTIFICAÇÃO (DPI) NOMES DAS PARTICIPANTES  

 ARLETE DE OLIVEIRA 
SILVA EDILMA SEVERINA TEREZA MAIZA 

Dp1 21 anos. 16 anos. 18 anos. Há 25 anos. 

Dp2 Casa de família. Professora. ADI (auxiliar de 
desenvolvimento infantil). 

Conheci neste mesmo 
emprego, porém, na 

função de pajem, após 
o concurso na função 

de ADI em 2004, com o 
curso ADI Magistério, 

tive meu cargo 
transformado em PDI, e 

atualmente PEI 
Professor de educação 

infantil. 

Dp3 21 anos 16 anos. 18 anos. 25 anos. 

Dp4 

Aceitei um convite de 
um membro da igreja 

católica e me adaptei na 
profissão. 

Vontade própria. Amor por crianças e 
necessidades materiais. 

Necessidade em 
contribuir no orçamento 
doméstico e também a 

estabilidade no 
emprego. 

Dp5 

Talpin São Paulo era 
uma escolinha de 

recreação e lazer de 
minha propriedade. 

Escolas particulares no 
Estado do Ceará em 

outros anos em algumas 
escolas aqui em São 

Paulo (Escolas 
Estaduais). 

CEI parque Regina. Sempre CEI Parque 
Regina. 

Dp6 5 anos 1 ano. 18 anos. 25 anos. 

Dp7 

Hoje sou professora de 
educação infantil, após o 

curso Uniararas 
(Mudança de Lei). 

Continuo atuando como 
professora como 

professora. 

Ainda continuo na mesma 
profissão porque amos. 

Devido a mudança de Lei, 
agora exerço a profissão de 

PÉIC (professor de 
educação infantil). 

Devido à mudança de 
Lei para PEI. 

Dp8 

Trabalho no período da 
manhã. Então a rotina é 
assim: Café da manhã 
7:10 e socialização até 

9:00, 9:05 suco / 9:30 às 
10:00 atividades 

dirigidas ou livre, 10:05 
às 10:25 higiene / 10:30 
almoço, 11:00 higiene 

11:20 soninho. 

Meu trabalho é 
maravilho e a cada dia 
me faz aprender mais e 
mais com as crianças e 

claro com a equipe. 

Quando eu trabalhava como 
ADI, era menos valorizada e 

agora como PEI sinto-me 
muito valorizada e 

reconhecida 
profissionalmente. 

Na junção PEI, sinto-
me mais valorizada. 

Continuo 
desenvolvendo as 

atividades e 
planejamentos do dia 

seguinte, mas, na 
própria unidade, no 

horário coletivo, sim a 
obrigação de levar 

trabalhos para a casa. 

Dp9 

Esse cotidiano já era 
assim. Porém a 

graduação colaborou na 
escritura dos projetos de 

aprendizagem. 

Não, hoje me sinto 
preparada em todos os 

sentidos. 

Não, com a graduação 
melhorou 100% (Cem por 

cento). 

Não, em tudo, hoje 
percebo que, discussão 

em grupo minhas 
opiniões são mais 

valorizadas que antes. 

Dp10 

Por eu ser professora só 
com o magistério, a 

graduação me ajudaria a 
aprender mais, para 

ensinar melhor. E foi o 
que aconteceu. 

A vontade de estar cada 
vez mais capacitada 
para atuar com mais 

eficácia. 

Vontade. Antes com meus 
recursos não era possível 
pagar. Exigência da Lei 

Federal às professoras que 
não tinham graduação. 

Vontade de crescer. 
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Dp11 

Eu esperava tornar-me 
uma profissional 

competente na área da 
educação. 

Novas idéias serem 
aplicadas no dia-a-dia 

como lhe dar com 
situações difíceis em 

sala de aula, trabalhar 
melhor com equipes, 

etc. 

Aumentar os meus 
conhecimentos pedagógicos. 

Aprender a liderar 
melhor com as pessoas 

as compreende-las, 
auxiliá-las, etc. (Tanto 

adulto quanto crianças). 

Dp12 

Eu aprendi a respeitar 
melhor o ser humano e 
que com erros também 

se aprende. 

Além de tudo acabei de 
citar acima aprendi que 
na prática as coisas são 
possíveis também e não 

só na teoria. 

Valorização pessoal e auto-
estima, a importância do 

postura. 

Adiquiri mais 
conhecimentos 

pedagógicos, na área 
de gestão escolar 

aprendi bastante sobre 
as responsabilidades 

de um gestor e delegar 
tarefas. 

Dp13 

Porque foi um curso que 
me deu o direito de 
estudar apenas dois 
anos, visto que eu já 

estava em sala de aula. 

Por indicações de 
colegas, por ser próxima 

a minha residência e 
pela seriedade com que 

atua. 

Fui valorizada como 
indivíduo e também no 

financeiro porque a 
Uniararas aprecia cada 

aluno (como ser humano). 

Por ser mais viável. 

Dp14 
Pelo sindicato (Sedim) 
prefeitura de São Paulo 

e panfletos. 

Através de conversar 
com amigas de trabalho 

e no site da mesma. 

Através de colegas de 
trabalho que faziam curso de 

ADI Magistério pela 
prefeitura. 

Quando fiz o curso ADI 
Magistério, ouvi 
comentários das 

colegas de sala de 
aula. 

Dp15 

Pela duração do curso 
(2 anos) outro curso não 

me deu a mesma 
oportunidade que a 

Uniararas. 

Talvez por falta de 
interesse meu. 

Porque meus recursos 
financeiros eram poucos e 

as outras não faziam 
prestações fixas. Quando o 

aluno atrasava a 
mensalidade, tinha muitos 

juros. 

Pela comodidade e 
pela fama da Uniararas. 

Dp16 

Sim, até porque o 
diploma foi recebido pela 
prefeitura de São Paulo 

a qual faço parte. 

Sim. Sim. Sim. 

Dp17 

Aprendi a entender as 
diferenças, respeito pelo 
o outro me tornei uma 

pessoa mais bem 
preparada 

profissionalmente e isto 
levarei para a vida toda 

de modo geral. 

A ser muito mais 
profissional do que já 
era. Os conteúdos, as 

idéias que foram 
trabalhadas e discutidas 

durante todo o curso. 

Projetos, falar 
academicamente com todos 

outros respeitando-os. 

Aprendi muito sobre 
projetos, como 

solucionar alguns 
problemas, e no geral 
me eduquei um pouco 

mais até mesmo para a 
vida. 

Dp18 

Antes a direção dos 
meus trabalhos 

diretamente com a 
criança parecia que 
faltava um tempero. 
Depois de fazer a 

graduação eu aprendi 
um espaço com 

bastante linguagens oral 
e escrita. 

Antes, as preocupações 
eram com quantidade de 

conteúdo; Hoje estou 
mais segura, atuo com 

mais eficácia, tolerância, 
aberta para novas 

idéias, pois acho isso 
algo necessário e 
importantíssimo. 

Ser pontual em meus 
planejamentos e projetos. 

A consideração e o 
respeito pelos colegas 
e também pela chefia. 

Dp19 

Dificuldade não tinha, 
visto que não se pode 

exigir algo mais de quem 
não tem tanto estudo. 
Porém eu gostaria de 
aprender mais, para 

desenvolver um trabalho 
de qualidade. 

Minhas dificuldades 
antes do curso era 

exatamente como atuar 
melhor em todos os 

outros sentidos como 
educadora. Hoje estou 
muito melhor, digo isto, 
já que me falaram e isto 

é gratificante demais. 

Antes sentia-me privada de 
exercer minha funções como 

educadora pois na creche 
visava-se o cuidar e não o 
educar. Atualmente temos 

mais recursos e valorização 
pessoal. 

Como e quando 
expressar. 
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Dp20 

Com certeza, foi 
relevante a promoção 
que consegui salário 
alterado. E além do 

mais, devido a minha 
garra e a força de 

vencer fez com que a 
minha filha voltasse a 

estudar e cursar 
Educação Física. 

Não tive ainda nenhuma 
promoção ou de 

alteração de salário. 
Mas por outro lado é 

claro que esse curso me 
trouxe ótimos 

benefícios, satisfação e 
consideração por me 

tornar uma profissional. 

Antes da formação eu não 
era valorizada tanto na área 

pessoal quanto na área 
profissional após o curso de 
pedagogia, sinto que tanto 

meus familiares quanto pais 
e comunidade, me 

valorizam. 

Aumentou um pouco o 
salário e o quesito 

categoria passando de 
categoria 1 para 

categoria 3. 

Dp21 

Foi muito bom, adquiriu 
mais conhecimento 

verbal e escrito, ajudou 
na prática educativa 

graças as disciplinas do 
curso. 

Realização de um 
sonho. 

Ampliação de 
conhecimentos. 

Ampliação de 
conhecimentos. 

Dp22 

Pessoal: foi muito bom, 
pois, incentivou sua 

família a voltar a estudar 
e profissional: adquiriu 
mais conhecimentos e 

isso fez com que o 
trabalho com a criança 
se tornasse de forma 

mais concreta e 
específica. 

Valorização pessoas e 
profissional 

Valorização pessoas e 
profissional 

Valorização pessoas e 
profissional 
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SOBRE O CURSO (SC) 

Sc1 No meu caso, não houve 
dificuldades. 

Foram poucas, porém 
sanaram-se no decorrer 

do curso. 
Projeto precisava de tempo. 

Projetos. As causas 
dessas dificuldades 

acham que foi devido 
estar muito tempo sem 

estudar. 

Sc2 
Material didático muito 

bom e um professor 
comprometido. 

Praticidade dos 
trabalhos, abordagens 

das atividades 
realizadas em grupo. 

Facilitou no sentido de 
aproximar às colegas. O 
professor tutor sempre 

estava pronto para 
sanar dúvidas e 

provocar conflitos, assim 
encontrar as respostas. 

Ajuda acadêmica. Porque 
contribuiu para organizar 

mais o meu tempo. 

Facilidades 
encontradas foram os 
materiais utilizados e a 
mediação do professor 

Marcos. 

Sc3 Língua Portuguesa. 

Todas de certa forma 
contribuíram e muito. 

Pois cada uma abordava 
assuntos maravilhosos e 

riquíssimos. Fizeram 
uma perfeita escolha, 

quem elaborou os 
conteúdos para 

colocarem nos livros. 

Gestão pedagógica. Porque 
ampliou meus 

conhecimentos na área de 
coordenação, gestão e 

supervisão escolar. Devido o 
meu estágio em unidades 

diferentes. 

Facilidades 
encontradas foram os 
materiais utilizados e a 
mediação do professor 

Marcos. 

Sc4 Todas foram 
importantes. 

Todas valeram a pena. 
Como estão valendo até 

hoje. 
Nenhuma. Nenhuma. 

Sc5 

Convites, reuniões, 
aulas explicativas e um 
professor comprometido 

com seu trabalho. 

Acredito que um 
processo rápido e ágil 

com a supervisão de um 
profissional ético e 

capacitado. 

Supervisão da Dayse, vídeo-
aula e o tutor Marcos. 

Supervisão da Dayse, 
vídeo e a presença 
constante do tutor 
Marcos Antônio 

Nascimento. 

Sc6 

Pos: Ótima interação, 
material bom. Neg: 

Muito material por pouco 
tempo, houve acúmulo 

de tarefas: TCC, Mostra, 
seminário. 

Positivo: Interação, 
solidariedade da tutoria, 

materiais didáticos e 
conteúdos grande 

quantidade, organização 
boa, ótimas vídeo aulas. 

Negativo: Apostilas 
exigiam o tempo todo 
avanços e retrocessos 

de leituras entre as 
páginas, alguns 

conteúdos 
desatualizados e pouco 

computador para a 
quantidade de alunos. 

Estágios, tutoria, materiais 
didáticos e conteúdos. 
Posturas positivas de 

professor. Negativo: contato 
com os professores somente 

por vídeo aula. O fato das 
apostilas exigirem o tempo 
todo avanços e retrocessos 
de leituras entre as páginas 

para compreensão do 
assunto. 

Conteúdos, estágios, 
tutoria excelente, 

Negativo: materiais 
didáticos com fontes 

muito pequenas, folhas 
fora de ordem e 

algumas soltas. O 
contato com os 

professores somente 
por vídeo aula. 

Apostilas exigiam 
avanços e retrocessos 

de leituras entre as 
páginas. 
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MATERIAL DIDÁTICO (MD)  

Md1 

Material de 1ª linha com 
facilidade de 

compreensão. Quando 
era preciso algo mais eu 
recorria ao sala de aula. 

Todo o material utilizado 
foi de grande utilidade e 

importância e eu 
particularmente achei 

atualíssimo. Todas 
nossas dúvidas o tutor 
com toda prontidão nos 

atendia. 

Satisfatório.Professor 
Marcos Antônio Nascimento. 

Boa qualidade, ótimo 
conteúdo, porém 

apresentando a escrita 
com letras miúdas 

Dificultando a 
visualização, erros de 

digitação. 

Md2 

Havia os dois 
atendimentos, era feito a 

discussão e a 
elaboração de um texto 
referente a matéria em 

pauta. 

Sim, os dois seminários, 
nos vídeos-aula enfim, 
em todas as atividades 

realizadas. 

Sim. Trabalho em grupo e 
socialização. 

Presencial sempre e 
online só as vídeo-

aulas. As interações 
entre alunas e tutor 

ocorriam sempre nos 
momentos de 

socialização em grupo. 

Md3 

Meu contato sempre foi 
diretamente com o meu 

tutor que por sinal 
sempre fui bem 

atendida. 

Diariamente com o tutor, 
que no qual me ajudou 

muito, com os 
professores raramente. 

Online e telefone. 
Os contatos continuam 
acontecendo por meio 

do telefona e via online. 

Md4 

Eu diria e sempre digo, a 
universidade Uniararas é 

humana, ela pensa no 
futuro dos estudantes, 
pode ir que a casa é 

sua. 

Que não pensasse duas 
vezes faça o curso sem 

medo e que ficasse 
segura, pois a Uniararas 

é séria e 
compromissada no que 

faz. 

Que faça pois é muito 
compensador. 

Com certeza eu 
estimularia esta pessoa 

a ingressar o mais 
rápido possível, pois 
este curso só tem a 

contribuir. 

Md5 
Que sejam educadores 
comprometidos, hoje, 
amanhã, e sempre. 

Até o presente 
momento, acho que não 
vejo nada a acrescentar 

ou opinar, mas 
parabenizar. 

Pós-graduação: 
Psicopedagogia. 

Sugeria a atualização 
de alguns livros – 

correções no quesito de 
tamanho da letra – 
fonte e digitação. 

Md6 Fiz um curso de 40 
horas “inclusão” 

Ainda não! Estou dando 
só mais um tempinho 

para me recompor pois 
acabamos esse curso a 
pouco tempo. Mas vou 

fazer. 

Cursos fora da área: Fiz para 
terapia: Artesanato e 

bordados. 

Não, porque tive outras 
prioridades. 

Md7 

Com certeza faria. A 
instituição já está 
oferecendo “Pós 

graduação” Como a 
Uniararas não deixou 

nenhum ponto negativo, 
eu indico para toda 
pessoa que queira 

continuar aumentando 
seus conhecimentos. 

Sim, mas não tão já. 
Para me atualizar e me 

aprimorar cada vez 
mais. 

Sim, Psicopedagogia. Sim, eu faria 
Psicopedagogia. 
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Md8 

Livros paradidáticos, 
vídeoaula, filmes, 

palestras na Associação 
banco do Brasil sobre 

formação de 
professores, Palestra 
com o Sindicato Da 
Educação Infantil 

(SEDIN), seminários em 
sala, peça teatral no 
CÉU casa Branca, 

Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações de 

situação problema, 
todos foram bem 

aproveitados. 

Livros paradidáticos, 
vídeoaula, filmes, 

palestras ABB, (SEDIN), 
seminários em sala, 
peça teatral no CÉU 

casa Branca, Mostra no 
CÉU Dutra, apostilas. 

Simulações de situação 
problema, todos foram 
bem aproveitados.O 

mais interessante foi a 
Vídeo aula, acervo de 

livros, Teleconferências. 
Feira cultural. 

Livros, vídeoaula, filmes, 
palestras na Associação 

banco do Brasil,palestra com 
o Sindicato Da Educação 

Infantil (SEDIN), seminários 
em sala, peça teatral no 

CÉU casa Branca, Mostra no 
CÉU Dutra, apostilas. 

Simulações de situação 
problema, todos foram bem 
aproveitados. O que mais 

me marcou foi o Teatro e a 
mostra Mito da caverna 

Palestras, livros 
paradidáticos, 

vídeoaula, filmes, 
seminários em sala, 
peça teatral no CÉU 

casa Branca, Mostra no 
CÉU Dutra, apostilas. 

Todos foram bem 
aproveitados. 

Md9 

A monografia foi o que 
fiz de melhor alem do 
portfólio. Guardo com 

muito orgulho. 

Montagem do Portifólio 

Todos foram bons. O mais 
relevante foi a Montagem de 
Projetos. Antes não sabia e 

perdi oportunidades de 
trabalhos por não saber 

fazer um. 

Tudo foi importante 
porem o mais 

importante foi à 
montagem, 

desenvolvimento e a 
apresentação do 

seminário por quebrar 
em mim várias 

barreiras. 

Md10 Pretendo fazer pós-
graduação em inclusão. 

Penso em fazer mais 
cursos para estar mais 

atualizada. 

Psicopedagogia ou cursos 
voltados para essa área. 

Psicopedagogia para 
adquirir mais 

conhecimentos por 
estar trabalhando com 

as crianças. 
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Quadro 3 - QUADRO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS  

DADOS PESSOAIS IDENTIFICAÇÃO (DPI) NOMES DAS PARTICIPANTES 

 MIRIAM REGINA ELIETE SILVA DOS 
SANTOS OLIVEIRA 

ELISABETH LUIZA DE 
ASSIS 

Dp1 13 anos. 13 anos. 26 anos. 22 anos 

Dp2 Como estagiária. Na rede estadual. Creche Jd. Guarujá. 
Do cuidar de crianças 
até a administração da 

unidade. 

Dp3 Há 13 anos. No magistério / há 13 
anos. 16 anos. 16 anos. 

Dp4 

O desejo de ser útil de forma 
que meus conhecimentos 

fossem repassados ou 
multiplicados. 

Senti a vocação desde 
que comecei o curso 

magistério. 
Indicação de colegas. Indicação de amigas. 

Dp5 Rede pública Estadual. Nunca trabalhei como 
ADI/PDI. CEI Jd. Guarujá 

Em outras creches 1 
particular/ conveniada e 

outra da própria 
prefeitura. 

Dp6 

Nessa instituição estou há 6 
meses, por conta de 

necessidades de 
atendimento específico e 

atribuição de aulas. 

Na instituição estou desde 
2005. 26 anos. Há 5 anos. 

Dp7 Continuo no mesmo cargo. Continuo trabalhando na 
função de professora. 

Continuo na mesma 
função. 

Mudança de quadro de 
ADI para PDI por Lei. 

Dp8 

Trabalho com turma de PIC – 
Projeto Intensivo no Ciclo. 

Os desafios são constantes 
pelo fato de trabalharmos 

com uma diversidade 
enorme de materiais e de 
alunos com necessidades 

educacionais também 
especiais. 

Entrada: pátio canto e 
oração. Na sala se dá a 

rotina. No refeitório: 
lanche de 10 minutos 

retorna para as atividades 
de sala. Depoi recreação 

no pátio e lanche (15 
minutos). Após isso, 
retorna a sala até o 

horário de saída. 

Hoje eu posso dizer 
que trabalho mais 

confiante depois da 
formação de 

pedagogia, faço as 
atividades e 

planejamento sabendo 
quais os objetivos que 

pretendo alcançar. 

Antes sentia 
descriminada, hoje 

estou mais confiante no 
que faço. 

Dp9 

Sim. O cotidiano já era 
desafiador. A graduação me 

fortificou a conhecer 
caminhos em que eu posso 

recorrer para alcançar 
melhores da área em que 

atuo. 

Meu cotidiano em sala de 
aula sempre foi voltado 
para alunos com muitas 

dificuldades, pois o 
trabalho com salas de 

PIC, mas após ter feito a 
graduação com certeza 
ampliou meu trabalho 

pedagógico, 
administrativo e gestorial. 

Não. Trabalhava mas 
sempre com dúvida se 
procurando respostas. 

Não como antes de ter 
o magistério, só após o 
magistério que alterou a 

situação e com a 
graduação melhorou 

mais. 

Dp10 

A grande curiosidade 
curiosidade de conhecer 
muito mais informações a 
respeito da área em que 

atuo. 

A necessidade de 
conhecer “o novo”, 
ampliar carreira no 

magistério. 

Continuar meus 
estudos, adquirir 

conhecimento por não 
ser considerada como 
professora por não ter 

o superior. 

Há um conhecimento 
maior também 

valorização profissional 
e pessoal. 
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Dp11 

Sobre as funções de um 
coordenador. Diretor e 

principalmente a de 
supervisor. 

A necessidade de 
conhecer “o novo”, 
ampliar carreira no 

magistério. 

Ser igual, poder falar a 
mesma língua das que 
pensavam ser melhor 

que eu, e provar a 
todas e a mim mesma 

que também sou 
capaz de ser igual, ou 

melhor. 

Principalmente em 
como lidar com 

algumas situações em 
que me faltava um 

conhecimento maior. 

Dp12 Aprendi mais sobre a função 
da Direção Escolar. 

Minhas expectativas sobre 
os dois cursos foram 

superadas, foram aulas 
bem produtivas. 

Aprendi que não 
estava tão longe dos 
meus conhecimentos, 

que apenas faltava 
segurança e confiança 
ou mais planejamento. 

Aprendi sobre como 
realmente é importante 
a formação superior e 

como adequar e 
transportá-las para o 

dia-a-dia. 

Dp13 

Por já ter o curso de 
magistério e aproveitar o 

programa especial que havia 
na época de duração de 2 
anos, para os professores 
que já estavam na ativa. 

Escolhi o curso Uniararas, 
pois ouvi falar bem e no 

momento em que 
apareceu a oportunidade 

de realizá-lo, mas tive 
dúvidas e iniciei. 

Pelo preço ser mais 
razoável e por ter 

recebido informação 
sobre o curso pela 

formação em 2 anos. 

No momento era o mais 
oportuno, por ser 

justamente a 
continuação do 

magistério para a nossa 
transformação e o que 

exigia a Lei. 

Dp14 Através de amigos. 
Através de colegas de 

serviço. 
Ao receber um folheto 
em minha residência. 

No próprio curso em 
que fazia a ADI, 

magistério. 

Dp15 Por conta da praticidade. 

Escolhi este curso, pois 
gostei dos moldes em que 

se trabalha com aulas, 
aqui realizada com 

tutores. Identifiquei-me 
nos moldes do curso. 

Porque não tinha 
conhecimento de 

nenhum curso de 2 
anos, para pedagogia. 

Por ser mais viável a 
minha transformação e 
por haver um convênio 

com a prefeitura. 

Dp16 Sim. 
Sim, muito foram atingidas 

em todas as 
circunstâncias. 

Sim. Sim. 

Dp17 

Aprendi a trabalhar com 
maior segurança e respaldo 

quanto as legalidades de que 
poderia usufruir, diante de 
situações adversidades no 

dia-a-dia. 

Tive um novo “olhar” tanto 
na vida profissional 

quanto pessoal. Sou mais 
crítica, aberta à desafios e 

aprendi não ser tão 
ansiosa e esperar as 

coisas acontecerem para 
ir resolvendo-as uma de 

cada vez. 

Aprendi a planejar, 
antes fazia tudo por 

impulso sem 
planejamento. 

Fazer os planejamentos 
de acordo com o tema 
em que vou trabalhar, 
até na vida pessoal 

mudou. 

Dp18 

Antes de fazer a graduação 
eu recorria muito a outras 

pessoas para me auxiliarem 
durante ocorrências de 

fatos.Depois da graduação, 
pude por vezes atender a 
colegas que necessitavam 

de auxílio. 

Antes da graduação, meu 
trabalho era mais voltado 

aos alunos. Após a 
graduação procuro me 
envolver mais com o 
pedagógico e tomar 

ciência da gestão escolar 
e em todas as demais 
áreas administrativa da 

escolar. 

Antes o trabalho era 
mais cansativo, 

sempre procurava 
acertar e entender as 

dificuldades. Hoje 
trabalho mais tranqüila 

planejando e 
avaliando o dia-a-dia e 
procurando alcançar 

os objetivos. 

Antes realizava o 
trabalho sem 

experiência, porém, 
hoje com a experiência 

que adquiri realizo o 
trabalho com maior 

facilidade e mais 
objetivo. 

Dp19 

Na verdade não existia 
muitas dificuldades por conta 
de ter tido experiências com 

profissionais altamente 
capacitados ao trabalho. No 
entanto, com o curso, pude 
me aperfeiçoar e trabalhar 

com melhor condição 
organizacional e legal. 

Antes do Curso: 
dificuldades de 

envolvimento na gestão 
escolar e expor idéias. As 

facilidades eram de 
Comunicação. Depois do 

Curso: Dificuldades 
nenhuma e Facilidades de 

envolvimento e de me 
expressar. 

Antes tinha 
dificuldades em 
colocar minhas 

opiniões, hoje tenho 
mais confiança por ter 

adquirido mais 
conhecimentos. 

Dificuldades: Antes - 
interpretar situações e 

planejar o trabalho. 
Facilidades: o 

planejamento não 
apresentava 

rigorosidade. Depois do 
curso. Senti mais 

segura e se adequando 
com maior facilitando o 

dia-a-dia. 
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Dp20 

Não tive ainda promoção na 
carreira nem alteração 

salarial por motivo da escola 
não ter meus documentos 

necessários organizados. A 
visão dos colegas mudou 

muito após minha 
graduação. Aguardo a 

efetivação por tempo de 
serviço. 

Melhor parte, minha 
evolução funcional foi algo 
em que esperei muito na 
minha vida profissional. 
Foi um ótimo momento 

em minha vida. 

Ao concluir Mudanças 
de letra. Passei a ser 
mais respeitada nas 

minhas opiniões, 
principalmente pelos 
pais das crianças que 

se sentem mais 
seguros ao entregar 

os seus filhos para um 
professor formado. 

Após o curso superior 
obtive mais confiança 

em mim mesma, 
elogios por parte dos 
familiares e outros, 

mais respeito dos pais 
de alunos, elevação de 

piso salarial. 

Dp21 Ampliação de 
conhecimentos. Segurança. Segurança Ampliação de 

conhecimentos 

Dp22 Valorização pessoas e 
profissional 

Ampliação dos 
conhecimentos 

Ampliação dos 
conhecimentos 

pessoais e 
profissionais. 

Valorização pessoas e 
profissional. 
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SOBRE O CURSO (SC) 

Sc1 

As dificuldades: falta de 
agilidade nas respostas, 

preenchimentos de 
documento ou 

esclarecimento de dúvidas. A 
falta de responsável em 
atender as necessidades 

junto aos alunos. 

Dificuldade: falta de 
esclarecermos sobre o 
curso ou as disciplinas. 
Os e-mails demoravam 

ser respondidos, inclusive 
sobre estágios. Bom seria 

se nos pólos tivessem 
coordenadores todos os 

dias. 

Apresentação de 
seminário, por se 

colocar diante o grupo 
e explicar, fazer com 

que todas 
entendessem a minha 

fala. 

Leitura e apresentação 
de seminários, por 

insegurança. 

Sc2 
Há de realizar os estágios 

onde tivéssemos maior 
facilidade ou praticidade. 

Não tive dificuldades no 
curso da um modo geral. 
O que nos facilitava muito 
era que o tutor tinha um 
amplo conhecimento em 
gestão e nos dava muitos 

“toques”. 

A colocação em 
grupo, todas opinavam 
e encontravam juntas 

as soluções. 

Depois de conhecermos 
mais os colegas e maior 
integração entre todos. 
Ficou mais fácil, até o 

atendimento melhorou. 

Sc3 

Tudo o que estava 
relacionado a gestão escolar. 

Por essas disciplinas pude 
ser ouvida e convidada a 

fazer parte de levantamentos 
de sugestões para que 

pudesse contribuir com o 
crescimento da unidade. 

As disciplinas que mais 
contribuíram foram às 

relacionadas à gestão. De 
modo geral eram 

disciplinas que eu não 
tinha conhecimento 

aprofundado. 

Português, literatura, 
no meu trabalho não 

costumava ler, depois 
do curso adquiri o apto 

da leitura. 

Português e Literatura. 
Português apesar de for 
praticar antes o hábito 

da leitura for mais 
aproveitada para mim. 
E a literatura me deu 

novas e mais 
oportunidades no meu 

trabalho. 

Sc4 

Leitura e escrita, porque já 
possuía outras capacitações 
como, por exemplo, o curso 

letra e vida que é todo 
voltado para as questões 

relacionadas ao 
construtivismo. 

As de alfabetização, pois 
já possuía o curso de letra 

e vida, então já tinha 
esses conhecimentos. 

pois já possuía o curso de 
letra e vida, então já tinha 

esses conhecimentos. 

Todas valeram a 
pena, sempre 

adquirimos um pouco 
de conhecimento em 

tudo o que 
aprendemos. 

Não teve nenhuma que 
não valeu a pena todas 

de um modo geral 
foram importantes. 

Sc5 

O processo utilizado foi de 
trabalhos em grupos, como 

as apresentaçoes de 
seminarios, de portifolio e de 

dinamicas diferenciadas e 
video aulas 

O processo se dava com 
o tutor em sala de aula 

onde tínhamos aulas com 
vídeo-aulas, livros em 
módulos realizavamos 
seminários, debates e 

portfólios. 

Não respondeu 

Creio que foi através de 
oportunização de 

discussões entre alunos 
expondo seus 

conhecimentos e trocas 
entre. 

Sc6 

Tutoria experiente, materiais 
didáticos e conteúdos bons. 

Vídeo aula ótimas. 
Organização boa. Negativo: 
Presença dos professores 
somente por vídeo aula. 

Falta de coordenadora nos 
pólos. Apostilas exigiam 

avanços e retrocessos de 
leituras entre as páginas, 

alguns conteúdos 
desatualizados e pouco 

computador para a 
quantidade de alunos. 

tutoria excelente, boa 
organização. Negativo: 
Materiais didáticos e 

conteúdos com fontes 
pequenas, folhas fora de 
ordem e algumas soltas. 

Presença dos professores 
somente por vídeo aula. 

Falta de coord. nos pólos. 
As apostilas exigiam 

avanços e retrocessos de 
leituras para compreensão 

do assunto. Alguns 
conteúdos ultrapassados. 

interação, tutoria, 
materiais didáticos e 
conteúdos. Negativo: 

contato com os 
professores somente 

por vídeo aula. 
Demora nas respostas 

on-line e fato das 
apostilas exigirem 

avanços e retrocessos 
de leituras entre as 

páginas. 

Positivo: interação, 
tutoria, materiais 

didáticos e conteúdos. 
Negativo: contato com 

os professores somente 
por vídeo aula, 

apostilas exigiam 
avanços e retrocessos 

de leituras para 
compreensão do 

assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



116 
 

 

 
MATERIAL DIDÁTICO (MD) 

Md1 

Devo salientar aqui sobre a 
questão de alguns texto 
dentro do material que 

estavam registros antigos, 
como por exemplo, textos 

editados em 1996. No caso 
de dúvidas sempre recorri ao 
tutor que sempre me atendeu 

de prontidão. 

Os materiais didáticos 
bons com conteúdos 

significativos. Penso que 
alguns livros deveriam ser 

mais atualizados, pois 
traziam datas antigas. 

Quanto às dúvidas, 
sempre nos recorríamos 

aos tutores. 

Boa qualidade, alguns 
complicados. Em caso 
de dúvida recorria aos 

colegas ou ao tutor. 

De boa qualidade, 
apresentação de bons 

conteúdos, facilidade de 
compreensão, tendo 

alguns dias difíceis de 
entendimento. Em caso 

de dúvida ao tutor e 
colegas. 

Md2 

Sim. O atendimento are 
presencial e quando havia 

necessidade o tutor se 
informava online. 

O atendimento online se 
dava apenas com o tutor. 

O presencial se dava 
diariamente com o tutor 

em sala de aula. 

Sim, Temas a serem 
discutidos em grupo e 

avaliação, alguns 
conteúdos. 

Sim, as vídeo-aulas e 
conversa com o tutor 
em sala presencial. 

Md3 

Contato apenas com o tutor. 
Os professores que conheci 

foram através das vídeo-
aulas. O trabalho de tutor 

seria o de nos orientar nas 
atividades propostas. Já o do 
professor seria o de ensinar, 

instituir e de fato educar. 

O contato que tínhamos 
com o professores era 

somente através do vídeo-
aulas. A integração 

ocorria quando tínhamos 
mostra cultural onde se 

reunia os pólos e 
encontrávamos. 

Contato com os 
professores só na 

vídeo-aula. Tutores 
em sala de aula todos 

os dias. 

O contato era com o 
tutor que estava 

presente todos os dias, 
o contato com outros 
professores eram só 
através das vídeo-

aulas. 

Md4 Que fizesse o curso, mas 
com vontade de se aplicar. 

Indicaria com todo prazer 
e diria que é um curso de 

boa qualidade. 

Não é um curso difícil, 
que vale o sacrifício e 
esforço para concluí-

lo. 

Para mim foi bom que 
ela poderia fazê-lo. 

Md5 

Que os professores se façam 
presentes pelo menos em 

algumas instâncias, que os 
tutores sejam melhores 

instrumentalizados e que a 
instituição dê melhor 

condição de instrumentos ou 
recursos de trabalho. 

Deixar uma coordenadora 
fixa nos pólos para termos 

acesso todos os dias. 

Mais contatos com os 
professores. 

Para os professores 
que ficaram mais 

próximos dos alunos a 
fim de atenderem 
melhor os seus 

questionamentos e 
sanada suas dúvidas, 
não deixando apenas 

para o tutor. 

Md6 

Ainda não voltei aos estudos 
por conta de questões 

financeiras e disponibilidade 
de tempo. 

Não fiz outros por falta de 
oportunidades ainda. 

Não, resolvi me 
dedicar mais a minha 

família. 

Sim o de gestão 
complementação e 
aproveitamento na 
própria Uniararas. 

Md7 
Sim, faria, porque meu 
desejo é de melhor me 

capacitar sempre. 

Sim, faria, pois me 
identifiquei com as 

modalidades no curso. 

Estou pretendendo 
fazer o curso de 

psicopedagogia que a 
instituição já está 
oferecendo. Para 

adquirir mais 
conhecimento na área 
que já estou atuando. 

Sim, talvez não mais 
depois sim. 
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Md8 

 
Livros paradidáticos, 

vídeoaula, filmes, palestras, 
seminários em sala, peça 

teatral no CÉU casa Branca, 
Mostra no CÉU Dutra, 

apostilas. Simulações de 
situação problema, todos 

foram bem aproveitados. O 
que mais me marcos foi a 

Situação problemas 

Livros paradidáticos, 
vídeoaula, filmes, 

seminários em sala, peça 
teatral no CÉU casa 

Branca, Mostra no CÉU 
Dutra, apostilas. 

Simulações de situação 
problema, todos foram 

bem aproveitados. 

Livros, vídeoaula, 
filmes, seminários em 
sala, peça teatral no 
CÉU casa Branca, 

Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações 
de situação problema, 

todos foram bem 
aproveitados. 

livros paradidáticos, 
vídeoaula, filmes, 

palestras, seminários 
em sala, peça teatral no 

CÉU casa Branca, 
Mostra no CÉU Dutra, 
apostilas. Simulações 
de situação problema, 

todos foram bem 
aproveitados. 

Md9 Montagem do Portifólio por 
ser algo pessoal. 

Montagem do Portifólio 
por ser algo pessoal. 

Tudo foi importante e 
o mais relevante foi 
fazer leituras. Hoje 
peguei o hábito de 

fazer com seus 
alunos. 

Tenho vários pontos 
relevantes. Os mais 
relevantes foram a 

Monografia e o portfólio. 
Deu-me muita dor de 

cabeça mais me trouxe 
vários conhecimentos e 

recebi vários elogios. 
As leituras realizadas 

em sala me 
acrescentaram muitos 

Md10 Psicopedagogia ou cursos 
voltados para essa área. Psicopedagogia Psicopedagogia 

Psicopedagogia para 
ajudar na evolução das 

crianças 
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ANEXO 1 

 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL e CONTEXTUALIZAÇÃO - CNSFS E PE DAGOGIA - 

UNIARARAS – 11/09/2006 

 

CURSOS Legislação específica de 
criação e 

Legislação que fundamentam a concepção, 
estrutura e validade dos UNIARARA reconhecimento do cursos cursos 

 externas internas Legislação 
Estadual 

Legislação 
Municipal 

Legislação 
    (CME e SME) federal 
  Autorização Deliberação CEE 

SP 
Capital SP: LDB 

  Portaria 12/01 Deliberação CME 
02/04 

 
CURSO  Uniararas 

no.49 
 (Parecer CME 

51/05) 
Diretrizes - 

NORMAL  de 03/08/ 01 Deliberação CEE 
SP 

(Parecer CME 
75/06) 

curriculares de 
SUPERIOR 
- 

  33/03 (Portaria SME 
3304/06) 

formação de 
CNSFS Reconhecime

nto: 
   prof.E.B. 

- 2 anos - Portaria 
CEE/CP 

 Indicação CEE 
SP 38/03 

Outros municípios: 
lei 

 
(presencial 251/2003 - DO 

de 
  orgânica do 

município e 
* 

descentraliz
-aaadoado) 

12/07/03  Deliberação 
CEE/SP 

estatuto do 
magistério 

 
-ado   49/05   

   Parecer CEE SP 
175/06/ 

  

   Proc. CEE 
SP 123/06 

  

 Credenciament
o da 

  Capital/SP:  
 Instituição e   deliberação CME Idem acima 
CURSO DE autorização do 

curso: 
Portaria  a_j. AO conceito 

presencial e EAD 
 

PEDAGOGI
A 

Portaria MEC 
no. 1500 

Uniararas Deliberação CEE 
SP 60/06 

(Parecer CME 
51/05) 

Resolução 
- 3 anos - de 26/05/05. 

Alteração 
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novas 
  estatuto do 

magistério 
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 Pedagogia: em     
 processo no 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 

1 - A UNIARARAS é vinculada ao sistema estadual, e suas normas são 
emanadas pelo CEE SP. A justificativa deste vínculo ao CEE SP decorre da 
história da instituição, que na sua origem foi uma instituição municipal. (Assim, 
instituições municipais e estaduais são vinculas ao CEE enquanto instituições 
particulares e federais são vinculadas ao sistema federal - ao MEC). 

2 -A Uniararas, estando sob jurisdição estadual, teve autorizado e reconhecido o 
Curso Normal Superior Fora de Sede, de 2anos, nos termos da Deliberação 
CEE SP 12/01 para professor em cargo efetivo, em efetivo exercício e que tenha 
o curso normal médio. 

3 A Deliberação CEE SP 33/03 possibilita que se aceite no curso professor em 
efetivo exercício e não mais exige cargo efetivo. A Deliberação CEE SP 49/05, 
em atendimento à solicitação da FDE, da SME e do SEDIN, amplia a 
possibilidade de se aceitar os professores de conveniadas exigindo como 
requisito curso médio e 2 anos de experiência docente. O Parecer CEE SP 
175/06 - Proc. 123/06 - autoriza expressamente que os professores de 
conveniadas cursem este modelo de curso. 

 
3- Este curso de 2 anos com base na legislação do CEE SP é 

legalmente considerado presencial descentralizado ou fora de 
sede, com validade por todo o território nacional, conforme 
preceitua a Indicação CEE SP 38/03  

4- No caso de EAD, a legislação, ainda, vincula o credenciamento 
da instituição e autorização ao MEC.(Conclui-se de validade 
nacional). O acompanhamento e reconhecimento, no entanto, 
ficam a cargo dos sistemas de ensino regionais, os CEE. Daí a 
Uniararas ser credenciada como instituição para EAD e ter 
diversos cursos autorizados pelo MEC, inclusive o curso 
normal superior, de 3 anos, ora, em processo de 
reconhecimento e adequação para mudança como curso de 
Pedagogia.  

 
5 - A conceituação de EAD, embora ainda reflita preconceitos decorrentes de sua 
má utilização na sua história, hoje, envolve uma gama considerável de modelos de 
estruturação e implantação de cursou e/ou espaços de aprendizagem. Dessa forma em 
EAD, temos desde cursos totalmente on-line (via internet) até totalmente presencial 
passando pelas diferentes combinações. Nosso curso, de 3 anos, é considerado da 
modalidade a distância pelo fato de ter sido autorizado pelo MEC e por funcionar em 
diferentes cidades. No entanto como tem aulas todas as noites, é no modelo 
presencial, o que favorece o funcionamento, pois, culturalmente, ainda temos 
dificuldades de ter autodisciplina para a realização das atividades sem uma 
coordenação presencial (no nosso caso feita pelo tutor). O que não invalida a 
qualidade de cursos totalmente a distância, desde que bem estruturados e 
acompanhados. 

6 - O fundamental é a qualidade do curso e da instituição, que deve se manifestar 
na organização de um curso com uma concepção adequada à sociedade hoje, com 
princípios e métodos mais adequados para promover a aprendizagem significativa, 
fazendo cada vez mais a inclusão escolar dos cidadãos. Também é importante a 
implantação do curso que deve envolver a capacitação e o acompanhamento 
contínuos. 
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7 - Mais do que dizer se o curso é presencial ou a distância é importante garantir a 
seriedade do curso e da instituição. Seja presencial ou a distância o curso precisa 
garantir a interatividade pedagógica (e não a simples presença física). Hoje sabemos 
que há cursos "presenciais" totalmente desmotivadores aos alunos, enquanto 
sabemos que há cursos totalmente on-line, que motivam a participação dos alunos e 
dos professores e acabam desenvolvendo habilidades e valores necessárias no 
mundo hoje como: de participação, der espírito de grupo 
(comunidade de aprendizagem), de pesquisa , etc. 

 

 
 
 


