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P R E F Á C I O

Sinto-me honrada em prefaciar o livro Pesquisa aplicada e impli-
cada: Políticas e Gestão da Educação Básica e Superior, volume 2, or-
ganizado a partir das produções de docentes, mestrandos e egressos 
do Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Universidade Federal de 
Santa Maria/RS. Este livro relata experiências e reflexões resultantes da 
trajetória formativa e acadêmica e registra o significado da produção 
resultante de uma iniciativa concreta, que se aninha num espaço cola-
borativo, no contexto universitário.

Os Mestrados Profissionais assumem a importância e a 
possibilidade da pesquisa como parte do desenvolvimento profissional 
dos professores de todos os níveis de ensino, qualificando a prática 
pedagógica escolarizada.

Ao abrir a possibilidade para o exercício da pesquisa pelo 
professor de todos os níveis de ensino, favorecendo o desenvolvimento 
dessa postura investigativa, o Mestrado Profissional se constitui num 
espaço privilegiado para o desenvolvimento profissional docente. 
Autores contemporâneos (TARFIF, 2002; LUDKE, 2001) lembram que 
os processos formativos na prática da pesquisa asseguram o exercício 
da docência de forma crítica e autônoma, se constituindo num recurso 
poderoso de formação, porque asseguram uma nova forma de produzir 
saberes e de compreender o ato educativo.

É inequívoca a necessidade da aprendizagem permanente para 
o professor, assim como para qualquer profissional. Mas essa condição 
parte do reconhecimento do docente como um produtor de saberes, 
de sujeito das suas próprias aprendizagens, que precisa viver, valorizar 
e partilhar experiências, ligando-as a uma produção de sentidos. 



Participar da formação pós-graduada, escolher um tema de 
pesquisa ligado à sua prática e interesse profissional, realizar uma 
imersão empírica na realidade estudada, ampliar a base teórica que 
ajuda a compreender o campo da prática, aprender a concluir e a 
fazer novas indagações são os saberes que o exercício da pesquisa 
sugerem ao pós-graduando. Muito mais do que o resultado do estudo, 
a experiência do mestrado, seja profissional ou acadêmico, quer 
constituir ou aperfeiçoar um sujeito epistêmico que avance nos seus 
processos cognitivos e sensitivos. Este é o objetivo da pós-graduação 
para a formação de professores.

Os resultados apresentados nessa publicação evidenciam o 
percurso de mestrandos e professores nessa direção. Tomaram temas 
de interesse aglutinados em torno das linhas Políticas e Gestão da 
Educação Básica e Superior e Gestão Pedagógica e Inovação na 
Educação Básica, consolidadas no Programa de Pós Graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM, e produziram 
práticas investigativas na proposta do Mestrado Profissional, trazendo 
uma especial contribuição, que este livro ampliará, através da 
publicação dos resultados dos estudos agora divulgados.

Minha expectativa é de que os leitores encontrem nos diferentes 
textos, inspirações para ampliar o universo de experiências partilhadas 
na pesquisa e estímulos para as necessárias inovações no ensino. E, 
dessa forma, ampliando o processo coletivo, haja possibilidade de 
atribuir à educação, cada vez mais, a necessária dimensão humana.

Que a leitura sirva de inspiração para novas produções e práticas 
que qualifiquem o processo dialógico que a mim inspirou.

Porto Alegre, 12 de outubro de 2020

Maria Isabel da Cunha
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A P R E S E N TA Ç Ã O

O Curso de Mestrado Profissional do Programa de Pós-
graduação Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG), a partir 
sua aprovação/inauguração em 2015, vem consolidando uma rede 
de formação para qualificar profissionais da educação, via fomento 
a posturas investigativas e proativas implicadas às instituições da 
Educação Básica e Superior e às práticas educacionais.

É pelo investimento na problematização, reflexão, análise 
e produção de conhecimento acerca dos sistemas e das práticas 
institucionais, nos aspectos administrativos, técnicos, políticos, 
legais, pedagógicos, que se busca promover transformações 
no contexto educacional. Tais ações estão comprometidas com 
as metas educacionais e as políticas públicas brasileiras como 
estratégias capazes de garantir a democratização da educação, a 
partir dos princípios de participação, autonomia, equidade, inclusão 
e sustentabilidade social, econômica e cultural; constituindo-se por 
meio de pesquisas implicadas com a qualidade educacional e a 
emancipação social da sociedade Brasileira.

As investigações desenvolvidas circunscrevem-se em duas 
linhas de pesquisa: Políticas e Gestão da Educação Básica e Superior 
(LP/1) e Gestão Pedagógica e Inovação na Educação Básica (LP/2).

A Linha de Pesquisa 1 – Políticas e Gestão da Educação Básica e 
Superior (LP1), desenvolve pesquisas aplicadas e projetos de intervenção 
no contexto social, econômico, das políticas públicas educacionais mais 
amplo, no qual as redes de ensino, os sistemas educacionais e contextos 
educacionais governamentais e não governamentais e as instituições de 
Ensino Superior estão inseridos. Tem como foco principal a formação 
qualificada de gestores para o exercício de boas práticas, considerando: 
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prática profissional inovadora, proativa, reflexiva, contextualizada, 
competente, democrática, participativa e compartilhada, frente às 
demandas administrativas, financeiras, organizativas, curriculares e 
pedagógicas. Metodologicamente a LP1 propõe o estudo por meio 
da pesquisa aplicada e implicada sob a perspectiva dos seguintes 
temas: políticas educacionais; planejamento e estratégias de gestão 
na educação básica e superior; gestão estratégica de programas, 
projetos e planos institucionais; qualidade da avaliação das redes/
sistemas/instituições e contextos educacionais; articulação da cultura 
organizacional (administrativa, financeira, curricular e pedagógica) e; 
formação e desenvolvimento profissional.

A Linha de Pesquisa 2 – Gestão Pedagógica e Contextos 
Educativos (LP2), abrange pesquisas aplicadas e projetos de 
intervenção com o foco na gestão pedagógica e contextos educativos, 
em especial na gestão escolar e pedagógica. Prioriza incidir na 
formação qualificada dos professores para o exercício da atividade 
docente, de maneira inovadora, proativa, reflexiva, contextualizada, 
competente, democrática, participativa e compartilhada, como 
também, para o empreendimento na pesquisa de boas práticas que 
tem como parceiros os estudantes da educação básica e superior. 
Tem como foco principal a construção de produtos que inovem 
processos de planejamento e avaliação relacionados a gestão do 
pedagógico, com vistas a intervir de maneira qualificada no espaço da 
sala de aula e da gestão escolar; reconhecer e articular os princípios 
e os mecanismos de democratização da escola e/ou universidade 
na gestão administrativa e financeira a serviço do pedagógico; 
desenvolver a capacidade de planejamento, elaboração, organização, 
desenvolvimento e avaliação de projetos/programas/planos no âmbito 
institucional; desenvolver estratégias criativas de gestão pedagógica 
relacionadas aos processos de ensino e de aprendizagem; promover 
práticas de inovação na gestão da aula; [re]construir e [re]significar 
competências docentes. Metodologicamente a LP2 propõe o estudo 
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por meio da pesquisa aplicada e implicada a partir dos seguintes temas: 
políticas públicas e a gestão escolar/universitária; planejamento de 
programas, projetos e planos de ensino e aprendizagem; tecnologias 
educacionais e digitais; inclusão e diversidade; cultura escolar e 
universitária; formação continuada.

Estas linhas de pesquisa têm a finalidade de produção de 
conhecimentos e de práticas relacionadas à formação de qualidade 
dos profissionais da educação no seu espaço de atuação, com 
vistas a desenvolver práticas que valorizam a experiência profissional, 
aplicadas e implicadas e balizadas em conhecimento, criticidade, 
comprometimento e competência, tendo em vista o exercício da 
prática profissional pautado na busca de inovação e democratização 
dos espaços educacionais.

Nessa perspectiva, esta obra compõe a política de difusão 
das pesquisas desenvolvidas no Curso de Mestrado Profissional 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional, do Programa de Pós-
Graduação Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG) da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) que, via edital de 
submissão,  em um trabalho conjunto entre a  Coordenação do PPPG, 
as Coordenações das Linhas de Pesquisa (LP1 e LP2) e os Grupo de 
Trabalho de Avaliação e Acompanhamento do Programa, tornou público 
entre os Egressos (de 2017 a 2020) e matriculados (com entrada no 
ano de 2018) a proposta de divulgação de artigos científicos com o 
objetivo de publicizar e socializar experiências, resultados e impactos 
das pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento no Programa.

Assim, a partir da submissão dos artigos e da avaliação por 
pares foi possível estruturar duas obras da “Coletânea - Série I” do 
PPPG, constituindo-se pelo conjunto de textos que priorizaram entre 
outros temas: a (re)formulação e gestão de políticas públicas; práticas 
pedagógicas renovadas e/ou inovadoras; a (re)articulação de processos 
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de gestão educacional, escolar e pedagógica; aspectos interligados à 
diversidade cultural e inclusão; formação de profissionais da educação.

Este é o volume 2 e pode ser representado na Figura 1 a partir 
das palavras-chave que retiramos dos artigos que serão publicados. 

Figura 1 – Tags a partir das palavras-chave dos artigos deste e-book

    

Fonte: Elaborada pelas organizadoras.

Organizamos, este volume 2, da Série I Pesquisa aplicada 
e implicada: Políticas e Gestão da Educação Básica e Superior, 
considerando os anos de finalização das pesquisas e, por isso, os 
primeiros dezesseis artigos foram de pesquisas finalizadas no ano 
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de 2019, no Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional e, os sete artigos seguintes  são de pesquisas já finalizadas 
ou em processo de finalização no ano de 2020. 

Assim, esta coletânea convida o leitor a tecer suas escolhas 
na leitura a ser realizada, tendo em vista seu foco de interesse e 
mobilização para as questões que os textos evocam.  As pesquisas 
apresentadas transitam e impactam diferentes espaços e tempos 
através das pesquisas e produtos educacionais desenvolvidos, 
promovendo reflexões e problematizações que podem impactar 
o leitor indiferentemente do espaço de atuação. Isso porque, na 
educação, ainda que tenhamos especificidades de pesquisa, lidamos 
com modos e estratégias de investigação em que a curiosidade, 
cooperação e formação são princípios que mobilizam para a leitura 
de qualquer dos artigos a seguir.

Das pesquisas finalizadas no ano de 2019, o primeiro capítulo é o 
texto intitulado “Proposta de instrumento de avaliação do risco de evasão 
e de um serviço de acompanhamento da permanência do estudante 
em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, das autoras Luciane 
L. Pozobon e Elisiane M. Lunardi. As autoras apresentam o estudo e a 
proposição de políticas institucionais para a promoção de experiências 
acadêmicas e socioculturais, bem como de programas preventivos 
que podem mobilizar o desenvolvimento integral de estudante, bem 
como, a consolidação das políticas públicas de democratização do 
acesso e permanência nas instituições de educação superior.

O segundo capítulo, com o título “Pesquisa Implicada: movimen-
tos e distanciamentos para pensar de outros modos o fazer na Edu-
cação Infantil”, é de autoria de Taciana Uecker e Leandra B. Possa, 
abordam os movimentos de constituição de si como pesquisadoras e 
profissionais na experiência do Mestrado Profissional. Dizem da pro-
dução de uma pesquisa implicada como invenção investigativa, atra-
vessada pela experiência profissional que possibilita pensar de outros 
modos o cotidiano dos espaços da escola de Educação Infantil. As 
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autoras convocam outras/os pesquisadoras/es a juntarem-se a elas 
para, continuar pensando sobre as maneiras de fazer pesquisa e de 
como tê-la como aliada para a transformação das instituições.

O terceiro capítulo, “Plano Municipal de Educação de Santa 
Maria/RS: desdobramentos na Educação Infantil”, das autoras Nicole Z. 
Veleda e Rosane C. Sarturi, decorre da pesquisa desenvolvida acerca 
da implementação das políticas públicas na Educação Infantil do 
município de Santa Maria, Rio Grande do Sul (RS), uma pesquisa do tipo 
estudo de caso que apontou: a falta de indicadores ou instrumentos de 
avaliação na Educação Infantil e o impacto disso na possibilidade de 
mensuração da qualidade e na inviabilidade de avaliação das metas 
propostas no Plano Municipal de Educação para a Educação Infantil e, 
com isso, finalizam o texto apresentando uma minuta de instrumento 
de avaliação para a Rede Municipal de Ensino de Educação Infantil.  

O quarto capítulo, “Universidade e Escola: contextos articuladores 
na formação continuada de professores”, de Marcia P. Cardona e 
Taciana C. Segat, nos brinda com uma proposta de Comunidade 
Crítica Reflexiva de professores que, como ambiente de formação 
continuada, constitui-se pela perspectiva dialógica já experimentada 
com professores da rede de ensino de Santa Maria/RS, participantes 
do Grupo de Pesquisa Docência, Infância e Formação (DOCINFOCA). 
Por meio de uma pesquisa-ação as autoras utilizaram Matrizes 
Cartográficas como ação metodológica problematizadora na formação 
de professores desenvolvida na proposta de Comunidade como 
experiência para propor um produto educacional que se caracteriza 
por um curso de extensão baseado nos seguintes pressupostos: 
diálogo, reflexão crítica e valorização dos contextos profissionais de 
atuação dos professores.

O quinto capítulo de autoria de Marcele F. dos Santos e Sílvia M. 
de O. Pavão, se intitula “Atenção em saúde no percurso universitário: 
configurações do adoecimento”, problematiza o espaço universitário 
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como local primordial de desenvolvimento psicossocial do estudante 
e palco da emergência de parte dos conflitos enfrentados para 
incorporação do papel de adulto. O trabalho de pesquisa desenvolvido 
levou a implementação de um serviço de apoio de saúde na instituição 
universitária em que a investigação foi desenvolvida, tendo como 
missão um elo educacional diferenciado de escuta qualificada e 
condutas adequadas, refletindo a preocupação da efetiva permanência 
de qualidade dos estudantes na Universidade.

No sexto capítulo, “Diálogos Colaborativos acerca dos processos 
formativos docentes: as práticas pedagógicas no berçário”, as autoras 
Géssica W. Rapachi e Taciana C. Segat relatam a pesquisa que 
objetivou compreender as relações entre o planejamento das práticas 
pedagógicas de professoras de Berçário e aquilo que está proposto no 
Projeto Político Pedagógico. A pesquisa aconteceu em duas escolas 
privadas de Santa Maria/RS, no período de 2017 a 2019. A partir de 
uma pesquisa participante foram desenvolvidos diálogos colaborativos 
que possibilitaram chegar a uma proposta de Protocolo Pedagógico de 
Formação Continuada: estratégias de diálogo/colaborativo para práticas 
de Educação Infantil, com o objetivo de viabilizar a reflexão de novas e 
diferentes formas de organização das práticas pedagógicas no berçário.

Fernanda Z. Mendes e Marilene G. Dalla Corte, no sétimo 
capítulo, trazem para discussão a internacionalização da Educação 
Superior (ES) e cooperação acadêmica, no texto intitulado “Fronteira 
2030: ensaios para uma agenda de cooperação compartilhada no 
sul global” derivado de uma pesquisa que analisa o acordo de 
cooperação entre a UNIPAMPA/BR e a Udelar/UY. As autoras constatam 
a necessidade da sedimentação da internacionalização que foi 
desenhada e recomendada através da proposta de institucionalização 
do Programa FRONTEIRA 2030. Ressaltam a importância de ações 
de internacionalização e a definição de uma agenda de sensibilização 
e sinergia da sociedade fronteiriça considerando para a Educação 
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Superior a cooperação interinstitucional, relação solidária e inclusiva, 
promoção da qualidade da ES e incentivo a cooperação Sul-Sul.

O oitavo capítulo, intitulado “Ação formativa em serviço e as 
práticas pedagógicas em uma Escola Municipal de Santa Maria”, 
tem a escola de Educação Básica e os processos de formação de 
professores em serviço como foco. As autoras Clarissa M. C. da R. de 
Souza e Fabiane R. de S. Bridi apresentam a análise das experiências 
de uma ação formativa em serviço apontando como estas podem 
qualificar as práticas pedagógicas. Através de uma pesquisa-ação 
crítico-colaborativa, sustentada nos princípios da ‘escuta sensível’ 
com professoras de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental da 
cidade de Santa Maria/RS, apresentam propostas de interação com o 
conhecimento que podem favorecer a ressignificação dos saberes e 
fazeres das docentes.

“Portifólio de Indicadores de Qualidade para atuação e 
interlocução do Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do 
Sul – RS” de autoria do David J. R. Hatsek e da Marilene G. Dalla 
Corte apresenta uma investigação que buscou avaliar a atuação do 
Conselho Municipal de Educação no cenário de um Sistema Municipal 
de Ensino propondo indicadores de qualidade na atuação democrática 
do Conselho Municipal de Educação no âmbito do Sistema Municipal 
de Ensino. A partir de um estudo de caso do Sistema Municipal de 
Ensino de Cachoeira do Sul, RS obtiveram como produto um ‘Portfólio 
de Indicadores de Qualidade’, disponibilizado em meio digital que 
tornou possível mapear ações relacionadas à atuação de qualidade 
do conselho municipal de educação, reconhecendo perspectivas de 
qualidade educacionais no âmbito do Sistema.

Na perspectiva das melhorias dos sistemas educacionais, no 
décimo capítulo, “Criação do Observatório da Educação Municipal 
de Cachoeira Do Sul/RS:  uma perspectiva de (re) articulação no 
Sistema Municipal de Ensino” as autoras Carla da L. Zinn e Elisiane M. 
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Lunardi, apresentam o produto educacional OBEMCS (Observatório 
da Educação Municipal de Cachoeira do Sul/RS) que emerge com a 
pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso no Sistema Municipal de 
Ensino de Cachoeira do Sul/RS. A construção e a análise dos dados, 
entrevistas com integrantes da Secretaria e do Conselho Municipal 
de Educação, bem como questionários semiestruturados com os 
gestores escolares das escolas municipais de Educação Básica e, 
também, as mantidas pela iniciativa privada, mobilizam esta proposta 
de Observatório em um sistema educacional municipal.

O capítulo “Narrativas do vivido em formação: tessituras da 
construção do Projeto de Vida de estudantes do Ensino Médio, é o 
décimo primeiro na organização da coletânea, de autoria da Ana Lucia 
da L. Mazzardo, da Marilene G. Dalla Corte e do Joacir M. da Costa, 
deriva da pesquisa que objetivou compreender a constituição do sujeito, 
a trajetória de vida e a elaboração compartilhada de Projeto de Vida de 
estudantes do Ensino Médio. A pesquisa desenvolvida com um grupo de 
estudantes do Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Vicente 
Dutra (IEEVD), na cidade de Júlio de Castilhos/RS por meio dos círculos 
dialógicos investigativos-formativos apontam que a meninada tem muito 
a dizer e aprender em uma escola e com professores que repensem 
suas práticas com vistas a potencializar a autonomia dos sujeitos e os 
processos de auto/trans/formação socioeducacionais.

No décimo segundo capítulo, o texto intitulado “A intervenção 
do tutor presencial: sentidos e significados no processo de ensino-
aprendizagem no ensino superior”, das autoras Aline F. Soeiro, Andréa 
F. Cecchin e Vanessa dos S. Nogueira, apresenta um estudo que 
buscou compreender as possíveis implicações da intervenção do tutor 
presencial nos processos de ensino-aprendizagem. Uma pesquisa 
realizada nos polos de abrangência do Curso de Pedagogia a distância, 
entre os anos de 2017 a 2019, no âmbito da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB). A investigação de abordagem qualitativa em documentos e 
com dados construídos pela escuta dos tutores presenciais e discentes 
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resultou na criação de um ambiente colaborativo de aprendizagem, 
sendo este um produto da pesquisa.

O capítulo “Experiências de formação de professores da rede 
municipal de Itaara: indicadores para política de formação”, de autoria 
da Cristina I. S. Arnout e da Ana Carla H. Powaczuk, apresenta uma 
proposta de formação professores, desenvolvida na rede Municipal 
de Educação de Itaara - RS. As autoras colocam em destaque a 
continuidade formativa, o compartilhamento de experiências, a análise 
do cotidiano e a escola como espaço de formação, como indicadores 
capazes de impulsionar o protagonismo docente e a qualificação dos 
processos educativos em andamento. A experiência da formação e a 
sua análise, como resultado da pesquisa, possibilitou a construção 
de indicadores capazes de consubstanciar políticas de formação de 
âmbito municipal, sendo estes o produto da pesquisa.

O décimo quarto capítulo “Egressas e egressos EJA-PROEJA 
no ensino superior: uma construção dialógico-auto(trans)formativa”, de 
autoria de Ivani Soares e de Celso I. Henz, apresenta a pesquisa que, 
pela metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)
formativos, objetivou compreender as expectativas e as práticas 
vivenciadas de licenciandas e licenciandos egressas e egressos 
EJA-Proeja em um Instituição de Ensino Superior para viabilizar a 
acolhida-permanência-êxito. Como resultado os autores apresentam 
uma proposta de agenda para o pertencimento consciente no ensino 
superior sendo esta viabilizada por ações de acolhida.

O capítulo “Gestão na Educação a distância: um olhar sobre 
a coordenação de polo no âmbito da UAB”, das autoras Cláucia G. 
Pessoa, Andréa F. Cecchin e Vanessa dos S. Nogueira, é o décimo 
quinto artigo desta coletânea. Nele as autoras apresentam a pesquisa 
que resultou da compreensão dos processos de gestão realizados 
nos polos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no âmbito 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB) considerando as Políticas 
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Públicas que organizam a UAB e seus desdobramentos. A pesquisa 
realizada na abordagem qualitativa contou com a participação de 
coordenadoras de polos permitiu identificar a atuação profissional 
na coordenação dos polos  que se dá via indicação, o que desafia 
o alcance e o desenvolvimento de habilidades e de competências 
que qualifiquem a função, tendo em vista as orientações e definições 
normatizadas na forma da lei.

O décimo sexto capítulo, encerrando apresentação dos artigos 
derivados das pesquisas finalizadas no ano de 2019, no Mestrado 
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional, é de autoria 
da Larissa R. Dalla Lana e da Leandra B. Possa, com o título “A 
pesquisa com as experiências profissionais: uma condição para o 
trabalho da Educação Especial na escola pública”. As autoras relatam 
os caminhos de uma investigação realizada em uma escola da rede 
pública municipal de uma cidade do Rio Grande do Sul e apontam a 
contribuição da pesquisa com base em um produto educacional que 
se caracteriza por uma minuta de resolução para o sistema municipal 
e suas escolas, potencializando a transversalidade e colaboração da 
Educação Especial para a escola inclusiva.

Inaugurando a seção relativa as pesquisas finalizadas ou em 
processo de finalização no ano de 2020, o décimo sétimo capítulo 
“Políticas públicas na perspectiva da Educação Integral no Brasil e 
possíveis rearticulações”, das autoras Adriana R. Lorenzoni e Marilene 
G. Dalla Corte, problematiza a ampliação do tempo de escola que 
visava atender as regiões com populações em situação de maior 
vulnerabilidade social. As autoras, tensionam os possíveis interesses 
mercadológicos (nacionais e internacionais) nas políticas de educação 
integral no Brasil, identificam os constantes cortes orçamentários que 
fragilizam sua aplicação e, somado a isso, a falta de entendimento de 
uma proposta de educação integral em muitas escolas, que resultaria 
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na perda desse espaço nos últimos anos, bem como, no decréscimo 
das matrículas nessa modalidade de ensino.

O décimo oitavo capítulo, “Alfabetização de crianças em situação 
de vulnerabilidade social: desafios à gestão escolar”, de autoria de 
Angela A. B. de Morais e Ana Carla H. Powacuzk, enfoca os desafios 
da docência frente ao processo de alfabetização de comunidades em 
situação de vulnerabilidade social tendo como lócus de pesquisa uma 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Santa Maria – RS e 
construção de dados a partir da participação de professores atuantes 
no bloco pedagógico (1º ao 3º ano do Ensino Fundamental), diretora 
e coordenadora pedagógica. Com o texto é possível compreender os 
desafios implicados na gestão pedagógica de escolas de comunidades 
em situação de vulnerabilidade social e, com isso, como meio para 
projetar ações compartilhadas capazes de favorecer a gestão do 
trabalho pedagógico nesses contextos.

O texto “Encontros de formação on-line de coordenadores 
e alfabetizadores: contribuições de uma pesquisa de mestrado 
profissional”, décimo nono capítulo, de autoria de Clarice Marlene 
Rucks Megier e de Débora Ortiz de Leão,  apresenta o relato analítico 
dos Encontros de Formação On-line para Coordenadores e Professores 
do Ensino Fundamental I da Secretaria Municipal de Educação de Ijuí 
vinculado ao Programa ABC Tempo de Alfabetizar e ao Programa de 
Formação Continuada Refletir.  A pesquisa foi desenvolvida em um dos 
municípios que tem em sua trajetória a adesão ao Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com o propósito de investigar 
suas repercussões para a formação de professores alfabetizadores e 
realizar intervenções.

O vigésimo capítulo, “O terceiro setor e suas interfaces na 
gestão educacional: uma análise a partir do estado do conhecimento”, 
de autoria de Josimara da Silva Pinheiro,  Fabiane Volpato Chiapinoto 
e Elisiane Machado Lunardi, discute as relações entre o público e o 
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privado e o papel do Estado em um contexto capitalista de cunho 
neoliberal.  Com foco na análise de artigos sobre o tema identificam 
que a política educacional é parte constitutiva das mudanças sociais 
e econômicas, problematizando o condicionamento da autonomia 
dos gestores pela lógica neoliberal, como na aquisição dos recursos 
educacionais e políticas que são do mercado dos sistemas de ensino 
privados. Destacam que as relações públicas e privadas podem ser 
acolhidas num contexto em que a gestão escolar seja democrática, 
preservando sua autonomia, criando espaços de discussão e formação 
entre os agentes escolares.

“A assistência estudantil na Universidade Federal de Santa Maria/
RS: considerações sobre o auxílio à aquisição de material pedagógico”, 
de autoria de Ketlin E. Perske e  Rosane C. Sarturi, é o vigésimo primeiro 
capítulo desta coletânea e aborda a temática da assistência estudantil 
na educação superior. O texto apresenta a pesquisa que teve como 
objeto analisar a política institucional de auxílio à aquisição de material 
pedagógico, implementado pela Pró-reitora de Assuntos Estudantis 
(PRAE/UFSM). As autoras concluem que o auxílio à aquisição de 
material pedagógico influencia diretamente na permanência dos 
estudantes na UFSM e por isso criam um projeto de implementação 
online por meio do Portal do Aluno da UFSM para dar mais agilidade e 
transparência na implementação da política.

O vigésimo segundo capítulo intitulado “A pesquisa como 
estratégia para a desnaturalização da violência na/da escola”, de 
autoria de Neffar Jaquelini A. V. de A. Brasil, Leandra B. Possa e Patrícia 
L. de A. Bragamonte, é um recorte de uma pesquisa em processo 
de finalização no Mestrado Profissional. O estudo tem como objetivo 
identificar os sentidos de violência que predominam nas interações 
sociais constitutivas das práticas escolares. A partir de uma pesquisa 
documental, nos livros de atas de uma escola, construíram dados a 
partir das narrativas escolares identificadas como formas de violências 
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que ocorrem na escola. Como produto anunciam um roteiro para 
escolas/redes/sistemas escolares encontrarem caminhos para pensar 
as práticas/produção de um discurso-verdade-naturalizado sobre a 
violência na escola e sobre a violência da escola.

O vigésimo terceiro capítulo, “Auto(trans)formação permanente 
com professoras(es): por uma gestão democrática dialogada e 
participada”, de autoria de Marli A. de Oliveira, Celso I. Henz e Marilei 
A. de Oliveira, apresenta o resultado do estudo que objetivou refletir 
acerca da gestão democrática, participada e dialogada, a partir 
da efetivação do Plano Municipal de Educação no município de 
Toropi/RS. A pesquisa desenvolvida por meio da proposta político-
epistemológica dos Círculos Dialógicos Investigativo Auto(trans)
formativos (HENZ, 2015), permitiu apontar a auto(trans)formação 
permanente com professoras e professores como o início de um 
caminhar esperançoso de assunção do  compromisso pedagógico 
e político constituindo profissionais protagonistas na luta por uma 
educação de qualidade a serviço da libertação e humanização. 

Por fim, o vigésimo quarto capítulo  intitulado “Organização 
e realização do trabalho docente em uma escola pública: tensões, 
contradições e desafios”, das autoras Lucimara De Castro Bueno 
e Luciana Bagolin Zambon, discute os resultados de uma pesquisa 
implicada em compreender como professoras organizam e 
desenvolvem seu trabalho, diante das condições encontradas nos 
contextos reais, para efetivar a aprendizagem dos alunos em uma 
escola da Rede Escolar Pública Estadual do Rio Grande do Sul. 
A pesquisa de cunho qualitativa foi realizada mediante entrevista 
semiestruturada e observação de aulas de quatro professoras do 
ensino médio de uma escola localizada em município do interior do 
Rio Grande do Sul. Os resultados evidenciam que o trabalho docente 
é impactado pelas condições precárias de trabalho disponibilizadas 
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no contexto escolar pesquisado e se caracteriza por investimentos 
pessoais que sobrecarregam o professor. 

São diferentes textos, temas e problematizações de pesquisas 
aqui sistematizadas na forma de artigos, os quais foram tecidos a partir 
do daquilo que faz o dia a dia da pesquisa e da produção de produtos 
educacionais no Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional do PPPG da Universidade Federal de Santa Maria. Parte 
de um processo de empreendimento que coloca a universidade e a 
pesquisa da pós-graduação em interlocução com distintos espaços 
educativos.  Desde a sua implantação, o Programa de Pós Graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional, a partir dos preceitos da 
pesquisa aplicada/implicada, tem priorizado impacto na prática edu-
cacional pelo caminho da colaboração e da resolução de problemas 
dos sistemas/redes e instituições de ensino envolvidas. Assim, as pes-
quisas desenvolvidas buscam contribuir na resolução de demandas 
da sociedade no âmbito da gestão educacional e institucional, cujo 
resultados são validados pelos atores sociais implicados nas pesqui-
sas desenvolvidas. Processos que (re) criam e (re) inventam espaços 
e tempos institucionais; políticas e processos de gestão; relações en-
tre pessoas, instituições educativas e responsabilidades éticas com 
o desenvolvimento e a formação humana em nossos tempos. É isso, 
portanto, que essa coletânea de artigos representa, a concretizando 
da inserção do Curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas 
e Gestão Educacional nas histórias das pessoas e das instituições da 
Educação Básica ao Ensino Superior.

Boa leitura!

Ana Carla Hollweg Powacuzk e Leandra Bôer Possa
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INTRODUÇÃO 

Este texto apresenta o produto educacional da pesquisa 
intitulada “Políticas de Assistência Estudantil da Universidade Federal 
de Santa Maria/RS: estratégias de permanência do estudante na 
educação superior”, desenvolvida na linha de Políticas e Gestão da 
Educação Básica e Superior, do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional da UFSM. Tal pesquisa teve 
como objetivo reconhecer as estratégias de permanência do estudante 
na educação superior atendidos pelas ações de assistência estudantil 
da UFSM; pesquisar sobre a política de assistência estudantil da UFSM 
e por fim propor um instrumento de avaliação do risco de evasão e 
um serviço de acompanhamento da permanência do estudante em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para pesquisa em questão foi desenvolvido um estudo voltado 
para as especificidades da situação e das pessoas pesquisadas, 
tentando captar a realidade como ela é, selecionando os aspectos 
mais relevantes para chegar a uma compreensão mais completa 
da questão a ser investigada. Neste sentido, a presente pesquisa 
constituiu-se por uma abordagem mista quali- quantitativa e pretende 
estudar o fenômeno em suas múltiplas especificidades.

Como modalidade de Pós-Graduação stricto sensu, o Mestrado 
Profissional está voltado para formação continuada de profissionais 
mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas que atendam 
a alguma demanda do mundo do trabalho. Nessa perspectiva, o 
trabalho desenvolvido constitui-se como uma pesquisa aplicada. De 
acordo com Gil (2008), a pesquisa aplicada tem como característica 
fundamental o interesse na aplicação, utilização e consequências 
práticas dos conhecimentos. Sua preocupação está mais voltada para 
a aplicação imediata numa realidade circunstancial do que para o 
desenvolvimento de teorias de valor universal.
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Na perspectiva de investigar as ações de AE na UFSM, Campus 
Sede,  e propor um instrumento de avaliação do risco de evasão e 
um serviço de acompanhamento considerou-se como sujeitos, desta 
pesquisa, estudantes da instituição de todos os níveis de ensino, que 
possuem o Benefício Socioeconômico (BSE). Os estudantes atendidos 
pelas ações de assistência estudantil da UFSM em Santa Maria, foram 
convidados, através de e-mail, a preencher um questionário que tem 
como base o The College Persistence Questionnaire desenvolvido 
por Davidson, W. B., Beck, H. P. e Milligan, M. (2009) e traduzido e 
adaptado para o Brasil com permissão dos autores. O Questionário 
em questão é um instrumento que incide em diversas dimensões que 
têm sido associados à permanência do estudante no ensino superior 
entre elas: 1) apoio institucional; 2) compromisso com a diplomação; 
3) consciência acadêmica; 4) compromisso institucional; 5) integração 
acadêmica e 6) integração social. O instrumento também contou com 
perguntas abertas onde o estudante teve oportunidade de expressar 
o que pensa sobre a política de assistência estudantil da instituição, o 
papel da mesma na sua permanência na instituição, além de dados 
sociodemográficos. Na análise dos questionários foram empregadas 
técnicas estatísticas (porcentagem e diferença percentual), bem como, 
a construção de gráficos e tabelas (PRODANOV; FREITAS, 2013).

A análise e interpretação dos dados não se limitou apenas a 
verificação da presença de elementos predeterminados; levou-se em 
consideração todos os elementos que se mostraram significativos. 
Assim, os dados qualitativos (perguntas abertas) foram analisados 
a partir das respostas recorrentes para após serem realizadas as 
análises e as articulações entre os dados e os referencias teóricos 
da pesquisa, bem como, desses dados com as políticas públicas 
para educação superior.

As políticas públicas que versam sobre a educação superior 
vêm, ao longo dos últimos anos, tentando dar conta das desigualdades 
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presentes na sociedade brasileira. O Plano Nacional de Educação (PNE, 
2014) em seu capítulo sobre a educação superior prevê, como uma das 
metas e objetivos, a criação de políticas que facilitem às minorias, vítimas 
de discriminação, o acesso à educação superior, através de programas 
que minimizem as desigualdades sociocognitivas e emocionais. Da 
mesma forma, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais (REUNI), o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil (PNAES), bem como, a política de ações 
afirmativas, a lei das cotas, e o Sistema de Seleção Unificado (SISU) 
caminham para universalização do acesso ao ensino superior no Brasil.

A Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, pioneira 
na interiorização do ensino superior no Brasil, na década de 60, e 
reconhecida pela sua assistência estudantil, aderiu aos programas 
e políticas propostas pelo governo federal, nos últimos anos. Assim, 
ampliou o número de estudantes egressos da escola pública, pardos e 
negros, aumentou o número de estudantes incluídos no seu programa 
de assistência estudantil, criou novos campi, aumentou seu número de 
edificações entre outras ações.

Tradicionalmente a UFSM é considerada a Instituição Federal 
de Ensino Superior (IFES) brasileira com menor índice de evasão 
estando abaixo da média das universidades federais. Enquanto a 
UFSM apresentou um índice de evasão de 13,46% no ano de 2013 
as outras instituições apresentaram um índice de 20,14% (HOFFMAN, 
2016). Esses dados brutos pouco explicam a evasão no contexto de 
uma IFES, no entanto, muitos desses índices na UFSM são creditados 
a qualidade da sua AE.

A literatura traz que os conceitos de evasão e a permanência estão 
intimamente ligados e possuem elementos complementares. Pode-se 
relacionar a evasão como complementar a permanência, e vice-versa, 
pois as ações para inibir a evasão podem contribuir para a permanência 
assim como, investir na permanência é estar atento para a possibilidade 
de não- evasão (HOFFMAN, 2016; SANTOS; GIRAFA, 2013).
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A UFSM é uma IFES, constituída como Autarquia Especial 
vinculada ao Ministério da Educação. Está localizada na cidade de Santa 
Maria, no Rio Grande do Sul.  Sua política de assistência estudantil tem 
como perspectiva a inclusão social, promoção da igualdade, formação 
ampliada, produção do conhecimento, melhoria do desempenho 
acadêmico e da qualidade de vida, agindo preventivamente nas 
situações de retenção e evasão. Essa política destina-se prioritariamente 
aos estudantes em condições de vulnerabilidade socioeconômica e 
tem como base o Decreto Lei n.7234/2010 que institui o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES).

A política de Assistência Estudantil da UFSM está baseada nos 
seguintes princípios: I) educação pública, gratuita, de qualidade 
e socialmente referenciada; II) equidade de condições de acesso, 
permanência e conclusão de curso; III) formação ampliada que 
propicie o desenvolvimento integral dos estudantes; IV) qualidade 
dos serviços prestados à comunidade estudantil; V) democracia 
e exercício pleno da cidadania; VI) defesa da justiça social, da 
inclusão e da eliminação de todas as formas de preconceito 
e discriminação; VII) pluralismo de ideias e reconhecimento 
da liberdade como valor ético central; VIII) transparência na 
distribuição dos recursos; IX) indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa, extensão (PDI 2016-2026. p. 171).

De acordo com Silva J.B. (2016) a primeira regulamentação formal 
das ações de assistência estudantil na UFSM ocorreu em 1965. Antes 
dessa Resolução, de acordo com Kowalski (2012) em maio de 1963 foi 
instalado o Restaurante Universitário e, em setembro do mesmo ano, 
foi inaugurada a primeira a Casa do Estudante Universitário, no centro 
da cidade, sendo oferecidas 18 vagas a alunos escolhidos por critérios 
de vulnerabilidade socioeconômica. Já em 1966 foram destinados 
recursos para concessão de Bolsa Alimentação. Nessa época a 
assistência estudantil era competência do Departamento de Registros 
Gerais e Assuntos Estudantis (DRGAE) que além de realizar o controle 
acadêmico, também tinha como atribuição fornecer assistência ao 
estudante através de: bolsas; alimentação e casas de estudantes. 
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No ano de 1972, é instituída a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis 
da UFSM e em 1979 a PRAE passa a ser um órgão de direção e 
assessoramento nas questões relacionadas à assistência e promoção 
dos estudantes. (SILVA J.B, 2016, KOWALSKI, 2012).

Segundo Silva J.B. (2016) nas décadas que se sucederam 
até a década de 2010, a PRAE manteve, praticamente, os mesmos 
benefícios, sendo apenas regulamentado ou então alterado alguns 
pontos de resoluções e normativas, sem contar com acréscimo 
nos seus programas e serviços.  No ano de 1995 é normatizada a 
concessão de Bolsa de Assistência ao Estudante e apenas no ano 
de 1999, é regulamentado o Programa Gratuito de Moradia Estudantil 
PRAE – UFSM, embora a casa do estudante tenha surgido desde 
a criação da universidade. Também nesse período o programa 
de assistência estudantil da UFSM passa a contemplar além dos 
estudantes da graduação, também estudantes do ensino médio, pós-
médio, tecnológico e pós-graduação.

A atuação da PRAE esteve voltada em parte de sua trajetória, à 
oferta e gerenciamento de subsídios e acesso a bolsas de auxílio aos 
estudantes que comprovassem estar em condição de vulnerabilidade 
socioeconômica. Apesar de existirem diversas modalidades de bolsas 
ao longo desta trajetória, incluindo até mesmo bolsas para acesso a 
línguas estrangeiras, o foco da atuação da instituição historicamente foi 
a manutenção das Moradias Estudantis e do Restaurantes Universitário.

Foi somente nos últimos anos, que se observa uma ampliação 
de benefícios institucionais de assistência estudantil na UFSM. 
Destaca-se a criação do Núcleo de Atenção ao Estudante, composto 
por assistentes sociais, psicólogos e odontólogos a fim de contribuir 
para permanência do estudante, conforme prevê o PNAES; a criação 
do Auxílio a Aquisição de Materiais Pedagógicos que visa proporcionar 
auxílio aos estudantes que necessitem adquirir materiais necessários 
para o desempenho acadêmico e a Bolsa Creche, instituída para 
estudantes mães que moram na Casa do Estudante.
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A partir de 2007 a verba para assistência estudantil da UFSM 
passa a ter dotação, própria destinada no orçamento federal. Antes 
a instituição mantinha com recursos próprios a assistência estudantil, 
considerada referência nacional e uma das maiores políticas de 
assistência estudantil do país.

Também no ano de 2007 tendo como base os textos internacionais 
de proteção aos direitos humanos e as diretrizes para a formação de 
políticas e programas que contribuam positivamente para a erradicação 
das desigualdades sociais e étnico-raciais, especialmente aos afro-
brasileiros, alunos oriundos das escolas públicas, pessoas com 
necessidades especiais e indígenas a UFSM instituiu o seu Programa 
de Ações Afirmativas de Inclusão Racial e Social. A Resolução nº 
011/07 – UFSM prevê em seus Capítulos II e III ações relacionadas à 
permanência e ao acompanhamento destes estudantes:

[...] Art. 10. A UFSM deverá implementar um programa 
permanente de acompanhamento e de apoio sociopedagógico 
dos estudantes cotistas, segundo sua opção quanto ao 
disposto no art. 2º, 3º, e 4º, desta resolução, coordenado por 
comissão constituída especificamente para esse fim. Art. 11. 
A UFSM deverá implementar um programa permanente de 
acompanhamento dos estudantes indígenas, coordenado por 
comissão constituída especificadamente para esse fim. [...] Art. 
12. A fim de concretizar os objetivos desta resolução, a UFSM 
adotará as seguintes ações: I – implementar um programa 
acadêmico, no âmbito do AFIRME – Observatório de Ações 
Afirmativas – que está submetido à Pró-Reitoria de Graduação 
destinado a observar o funcionamento das ações afirmativas, 
avaliar seus resultados, identificar aspectos que prejudiquem 
sua eficiência e sugerir ajustes e modificações, apresentando 
ao Conselho Universitário relatórios anuais de avaliação, os 
quais serão divulgados; [...]. II – designar comissão para 
implementação e acompanhamento desse plano de metas com 
a participação de representantes da comunidade acadêmica. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 2007).
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Assim, a UFSM seguindo a sua tradição de inclusão social por 
meio da sua assistência estudantil, antecipa-se a Lei nº 12.711, de 29 
de agosto de 2012.

No ano de 2016 foi instituído através da Resolução 019/16 a 
Coordenadoria de Ações Educacionais – CAED. Esta tem por finalidade 
entre outras ações contribuir efetivamente para democratização do 
acesso à UFSM, primando pela inclusão social, racial e de pessoas com 
deficiência, surdez, Transtornos do Espectro Autista e Altas Habilidades/
Superdotação atuando como agente de inovação pedagógica e social 
nos processos de acesso, permanência e aprendizagem na UFSM. 
Objetiva também assessorar e executar a Política de Ações Afirmativas 
da instituição interagindo com as Pró-reitorias, Unidades Acadêmicas, 
Órgãos Suplementares e demais Órgãos Executivos, no sentido de 
garantir a realização efetiva de ações que visam aprimorar o acesso e 
permanência de maneira inclusiva.

Ainda, as ações de AE têm o caráter de integrar os estudantes 
à vida universitária, promovendo a sua formação integral e articulando 
atividades e projetos de ensino, pesquisa e extensão. O desenvolvimento 
de parcerias com a representação estudantil, a sociedade civil e o 
poder público também devem ser levados em consideração, junto 
a ações de atenção à qualidade de vida do estudante e projetos de 
inclusão, cidadania e sustentabilidade.

O estudante universitário é sem sombra de dúvida o ator 
principal das políticas de assistência estudantil, sem eles não seriam 
necessárias tais ações e até mesmo a existência dessas instituições. 

Nos últimos anos, um conjunto considerável de estudos 
tem evidenciado o impacto das instituições universitárias no 
desenvolvimento psicossocial e cognitivo do estudante, assim como 
no seu rendimento acadêmico e no ajustamento à Universidade 
(FERREIRA; ALMEIDA, 1999; ADACHI, 2009; FERREIRA; ALMEIDA; 
SOARES, 2011; SCHLEICH; POLYDORO, 2005).
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De acordo com Zabalza (2004), atualmente a educação superior 
não é mais um privilégio para pessoas provenientes da classe social 
média alta. Ela passa a ser realidade para camadas cada vez mais 
amplas da população. Essa ampliação se dá, ainda segundo o autor, no 
sentido horizontal (jovens de diferentes classes sociais e de diferentes 
localidades geográficas) e, também, em sentido vertical (indivíduos de 
diferentes faixas-etárias).

Porte (1993) aponta que se por um lado existe relevantes 
produções científicas sobre as origens, constituição, modelos, formas 
de estrutura e de funcionamento, sobre a ideia de Universidade, sobre 
o corpo docente e sua atuação, e até mesmo, sobre aquela parcela 
discente dominante - as classes médias, do ensino superior brasileiro, 
por outro lado pouco se encontra de referências bibliográficas quando 
se trata do estudante em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
na universidade. Para Carneiro (2010) a entrada (e a permanência) dos 
estudantes de origem popular nas universidades públicas e privadas 
aponta tensões, conflitos e uma luta permanente para se estabelecer 
em um ambiente próprio às elites.

Cislaghi (2008) cita Cabrera, Castañeda, Nora e Hengstler como 
estudiosos que incluíram a variável econômica como elemento que 
direta e indiretamente influencia os processos que levam o estudante 
a permanecer frequentando o curso no qual ingressou até concluí-lo. 
Ainda segundo o autor:

[...] uma vez ingressando na instituição, o estudante com apoio 
financeiro tem melhores condições de integração social, pois 
enfrenta menos restrições para ter uma participação intensa nos 
eventos e atividades sociais. Este estudante também tem melhores 
condições de atingir uma integração acadêmica, na medida em 
que sofre menos ansiedade e stress causados pela preocupação 
de viabilizar condições financeiras de permanecer estudando e 
pode, assim, dedicar mais tempo e energia no desempenho do 
seu papel de estudante [...] (CISLAGHI, 2008, p. 60).
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Desta forma, o apoio financeiro dispensado pela instituição serve 
não só para equilibrar as oportunidades de ingresso de estudantes com 
situação socioeconômica inferior, mas também para facilitar integração 
deste contingente de estudantes nos componentes acadêmico e 
social da instituição.  Também esse apoio influencia no compromisso 
do estudante com a sua formação e com a própria instituição, uma vez 
que evita que o estudante se veja tentado ou forçado a assumir uma 
carga de trabalho que o leve a considerar a conveniência de trocar de 
instituição ou mesmo de interromper os estudos.

Assim, pode se considerar a permanência no ensino superior 
como um processo complexo que envolve as características pessoais 
do estudante, suas experiências educacionais vividas antes e após o 
ingresso na IES e o conjunto de influências do ambiente externo. 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO RISCO DE 
EVASÃO E O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO 
DA PERMANÊNCIA:  UMA PROPOSTA 

A partir dos dados coletados na pesquisa de Mestrado 
Profissional e, assim como prevê o Projeto Pedagógico do Curso de 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional da 
Educação Básica e Superior (PPC/MPPPGE/UFSM, 2015),  foi proposto 
ao término da pesquisa um Instrumento de Avaliação do Risco de 
Evasão de estudantes com Benefício Socioeconômico (BSE) da UFSM 
e um Serviço de Acompanhamento da Permanência do Estudante – 
SAP, vinculado ao Setor de Atenção Integral ao Estudante –SATIE da 
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis da instituição.

Tal proposta partiu do objetivo do curso de Mestrado Profissional, 
uma vez que é esperado que se possa desenvolver práticas implicadas 
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e/ou interventivas, por meio da ação-reflexão-ação, com conhecimento, 
criticidade e comprometimento, buscando a inovação e a valorização de 
sua experiência profissional. De acordo com Corbonel (2002), a inovação 
pode ser entendida como um conjunto de intervenções, decisões e 
processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que 
tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e 
práticas pedagógicas. Ainda segundo o autor, a inovação acaba sendo 
o resultado de um sábio e frágil equilíbrio entre o saber acumulado 
coletivamente e a necessidade permanente de repensá-lo.

O instrumento proposto teve como base o College Persistence 
Questinnaire de Davidson, Beck e Milligan (2009). Foram  consideradas 
as dimensões apresentadas em tal questionário, no entanto, as 
questões foram  reduzidas, a fim de dinamizar o preenchimento pelo 
estudante. O instrumento de avaliação do risco de evasão recebeeu o 
nome de QPA_UFSM, e as perguntas escolhidas para compor o QPA_
UFSM, partiram do que foi mais relevante  nos resultados da pesquisa, 
estando assim constituído: 

Quadro 1 – Instrumento de avaliação do risco de evasão – QPA_UFSM

Nº Perguntas Muitíssimo Muito Neutro Pouco Pouquíssimo

1
Quanto você se considera satisfeito 
com a orientação acadêmica que 

recebe na UFSM?

2

Quanto você considera que a UFSM 
divulga informações importantes, 
tais como regras acadêmicas, 
requisitos para graduação, notícias 

do campus, eventos, atividades
extracurriculares, apoio financeiro e 

bolsas de estudo?

3

Quanto vocês considera que pode 
participar nos processos de tomada 
de decisão da UFSM (questões 
como ofertas de cursos, regras, 

regulamentos e procedimentos)?
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4

Neste momento, o quanto você 
está compromissado em obter o 
diploma, na UFSM ou em outro 

lugar?

5
Qual é a sua intenção em concluir a 
graduação, na UFSM ou em outra 

universidade?

6

Quando se consideram os 
benefícios de ter um diploma 
universitário e os custos e esforços 

em obtê-lo, o quanto
você diria que os benefícios 

superam os custos e o esforço?

7

Os universitários têm muitas 
responsabilidades acadêmicas. 
Com que frequência você considera 
que esquece aquelas que considera 

importante?

8
Com que frequência você chega 
atrasado para as aulas, reuniões e 

outros eventos na UFSM?

9

Com que frequência você pensa em 
abandonar a UFSM (transferência 
para outra universidade, ir trabalhar 

ou sair por outras razões)?

10
Qual é a probabilidade de você 
continuar na UFSM no próximo 

semestre?

11
Em geral, quanto você está satisfeito 
com a qualidade do ensino que está 

recebendo na UFSM?

12

Você entende a explicação de seus 
professores ou quando eles pedem 
que você responda perguntas em

sala?

13
Quanta ligação você vê entre o que 
está aprendendo na universidade e 
as possibilidades de carreira futura?

14
Quanto você considera que o seu 
curso está preocupado com seu 

desenvolvimento profissional?

15

Quanto você se sente 
próximo às outras pessoas 
(docentes, estudantes, técnicos 

administrativos) na UFSM?
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16

Quando você pensa sobre sua 
vida social na UFSM (amigos, 
organizações universitárias, 
atividades extracurriculares, etc.), 

quanto você está satisfeito?

17
Quanto você acha que é parecido 
(gostos, atitudes, jeito de ser) com 

outros estudantes da UFSM?

18

Quantos dos seus amigos são 
daqui da universidade em relação 
aos que não são, como cidade 

natal, trabalho, etc.?

19
Quão difícil é para você ou sua 
família lidar com os custos de sua 

formação universitária?

20

Ao considerar os custos financeiros 
de estar na UFSM, quantas vezes 
você se sente incapaz de fazer 
coisas que outros estudantes daqui 

podem fazer?

Fonte: Autoras (2019), adaptado de Davidson, Beck e Milligan (2009).

O Instrumento de Avaliação do Risco de Evasão dos estudantes 
foi respondido pelos estudantes com BSE da UFSM, com reprovação 
em 25% das disciplinas cursadas no semestre, e pelos estudantes que 
não conseguiram cumprir as exigências da Resolução 035/15.

A escolha por esse grupo de estudantes se deu por serem 
os contemplados, prioritariamente, pelo Programa Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES), ou seja, considerados com maior 
vulnerabilidade socioeconômica e foco da Assistência Estudantil da 
UFSM.  O estudante com trajetória de vulnerabilidade socioeconômica 
apresenta um menor aporte de recursos para lidar com barreiras em 
relação ao progresso de seus estudos universitários, sendo necessária 
a criação de mecanismos institucionais para lidar com essas situações. 
Tal escolha também se deve ao fato de já terem sido avaliados para 
inclusão no BSE, assim como, para manterem-se com o mesmo, 
necessitam cumprir o que preceitua a Resolução 035/15 PRAE/UFSM.
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Acredita-se que a proposição do Instrumento de Avaliação do 
Risco de Evasão não faça sentido se não tiver acompanhada e articulada 
com um serviço, na instituição, que acompanhe a permanência do 
estudante a partir da identificação das suas estratégias de permanência 
e dos aspectos que o colocam em risco de evadir.

Para tanto, foi proposto um Serviço de Acompanhamento 
da Permanência – SAP, vinculado ao SATIE/PRAE, considerando 
contar com os profissionais de tal setor, ou seja, assistentes sociais 
e psicólogos, para efetivar suas propostas. O SAP objetiva estar 
amplamente conectado e articulado com os demais setores e serviços 
da instituição que visam contribuir para permanência do estudante, 
entre eles, destacam-se as Unidades de Apoio Pedagógico (UAP(s)) 
dos Centros de Ensino e a Coordenadoria de Assuntos Educacionais 
(CAED). Com a implementação do SAP o estudante poderá ter um 
melhor acompanhamento de seu desenvolvimento acadêmico e um 
cuidado maior com sua permanência na instituição.

Também com o QPA_UFSM e o SAP, os profissionais envolvidos 
nas ações de assistência estudantil da UFSM, mais especificamente 
da PRAE, poderão ter a oportunidade de, considerando as demandas 
e as políticas públicas da Educação Superior, planejar, sistematizar 
e desenvolver um trabalho preventivo, qualificando a sua atuação e 
refletindo na qualidade da permanência do estudante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de fundamental importância o reconhecimento, a partir do 
Questionário de Permanência Acadêmica (QPA), das estratégias de 
permanência do estudante na ES atendidos pelas ações de AE da 
UFSM. A pesquisa de Mestrado apontou dimensões importantes 
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a serem trabalhadas pela instituição, a fim de garantir uma melhor 
permanência e conclusão de curso; estratégias resumidas na figura 1. 

Figura 1 – Estratégias de permanência do estudante com BSE 

Fonte:  Autoras (2019).

De acordo com Schleich, Polydoro e Santos (2006), reconhecer 
a percepção dos estudantes acerca da sua permanência na instituição 
auxilia os gestores e a equipe técnica a entender o impacto da 
Educação Superior no desenvolvimento do estudante, uma vez que 
o desencontro entre a diversidade de expectativas dos estudantes e 
o que realmente a instituição oferece, pode gerar baixo desempenho, 
reduzida integração, insucesso e até mesmo o abandono do curso. 
É útil para gestão, ainda conforme as autoras, o estabelecimento de 
normas e de estratégias de intervenção, para o desenvolvimento de 
programas e serviços de forma que conduzam à promoção do sucesso 
dos estudantes e melhor qualidade de formação.
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Destarte, não se pode ignorar que a crescente dependência que 
o estudante enfrenta de ajuda financeira para cobrir os custos de estar 
nas IFES, vem se constituindo como um componente importante para 
sua permanência no ES, fato esse amplamente relatado na pesquisa. A 
capacidade de arcar com suas despesas básicas, torna-se fundamental 
para remoção ou redução das dificuldades do estudante em participar 
das dimensões acadêmicas e sociais da instituição.

Por fim, embora seja necessária uma maior compreensão de 
questões de ordem acadêmica, das expectativas do aluno em relação 
ao curso ou à instituição, que podem encorajá-lo ou desestimulá-lo a 
priorizar a conclusão do seu curso, no estudo em questão, fica evidente 
a importância atribuía a questão financeira para decisão do estudante 
em permanecer na UFSM.

As observações e preocupações apresentadas nesse texto 
manifestam a importância do tema e as mudanças que ocorrem no 
estudante ao longo do período em que passa na universidade, com 
vistas a contribuir para a expansão do campo de pesquisa sobre o 
estudante universitário brasileiro, com abordagem em diversos ângulos.

Acredita-se que os dados desse estudo podem ser utilizados 
no estabelecimento de políticas institucionais, na promoção de 
experiências acadêmicas e socioculturais e no planejamento de 
programas preventivos, bem como, no fomento de mais pesquisas na 
área em prol de um desenvolvimento integral do estudante, bem como, 
da consolidação das políticas públicas de democratização do acesso 
e permanência na Educação Superior.
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ONDE NOSSOS PÉS PISAM E PARA 
ONDE NOSSA CABEÇA VAI...

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam (Frei BETO, 2000).

O lugar de onde nos movimentamos para pensar e escrever este 
texto é a implicação de quem, em determinado momento, encontra-se, 
convive, conhece, ensina e aprende, mas, sobretudo, de quem está 
atravessada e constitui-se com o que encontra, convive, conhece, 
ensina e aprende. Começamos apresentando a nós, as autoras do 
texto, a Taciana, professora da Educação Infantil de uma Rede Municipal 
de Educação de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande 
do Sul-RS, que se formou em Pedagogia na Universidade Federal de 
Santa Maria-UFSM, e, assim, retornou para o interior para trabalhar e 
que regressou à Universidade para realizar o Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional, criando o acontecimento do 
encontro com a Leandra, professora da UFSM, orientadora do Curso 
de Mestrado Profissional.

Nós e nossos encontros permeados pela pesquisa possibilitam 
a vontade de compartilhar as experiências que nos constituíram, 
tendo em vista a produção de uma pesquisa implicada. Compartilhar 
a experiência foi o que nos levou a pensar, estruturar e escrever este 
artigo, ou seja, buscar, através da escrita, contar o que nos aconteceu; 
mostrar os caminhos que percorremos para produzir uma pesquisa 
implicada.  Buscar e mostrar que têm o sentido de socializar, provocar 
pensamentos e juntar-se com outras (e tantas) possíveis pesquisas que 
envolvem a profissão, o pensar e o fazer docente. Dizer e pensar sobre as 
experiências de pesquisa que podem constituir um terreno para jovens e 
profissionais da educação arriscarem-se pelos caminhos da pesquisa.  

As experiências com a pesquisa, o estudo coletivo e os 
encontros orientanda-orientadora aconteceram no Curso de Mestrado 
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Profissional-MP do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM 
no Rio Grande do Sul-RS, especificamente com a linha de pesquisa 
Gestão Pedagógica e Contextos Educativos - LP. Esse cenário do lugar 
de encontro também remete para um espaço que nos aconchega, o 
espaço do grupo GEPE - Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação 
Especial e Inclusão, que nos leva a investigar as possibilidades 
fronteiriças da temática da produção dos sujeitos e do papel das 
instituições educacionais nessa produção.

Desse lugar, foi possível construir uma pesquisa implicada (porque 
a investigação produzida e desenvolvida no espaço das experiências) 
que levou a cabo a problematização da produção dos sujeitos-crianças 
e suas infâncias, através da documentação pedagógica construída em 
um regime discursivo, que pode, com a investigação, ser nominado de  
biopsicopedagógico e sociocultural, ou seja, os saberes e as matrizes 
normativas que possibilitam, na instituição de Educação Infantil, pelos 
pareceres pedagógicos-avaliativos, descrever, nomear e diferenciar 
comportamentos, desenvolvimento, relações com o mundo, com os 
conhecimentos que se espera delas e com os outros, de forma a classificar 
as crianças  como aquelas que se adequam, aquelas que precisam ser 
ajustadas e, ainda, aquelas tão estranhas que, por comparação, podem 
não responder ‘nunca’ ao esperado. O desenvolvimento do trabalho de 
pesquisa apontou a necessidade de que, as professoras, nas instituições 
de Educação Infantil, discutam e reflitam sobre como vem contribuindo, 
já que, especializadas na infância, para a produção de alguns tipos de 
crianças e de infâncias na contemporaneidade.

Antes de adentrar a narrativa do desenvolvimento da pesquisa, 
para mostrarmos como construímos e produzirmos a problemática e 
como criamos as ações de um exercício de investigação, queremos 
tratar do lugar que pensamos e fazemos pesquisa em educação e, 
especificamente, a pesquisa que coloca em evidência os saberes e 
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matrizes normativas mobilizados para a atuação das professoras da 
Educação Infantil nas instituições.

A pesquisa implicada leva-nos a entender que não existe 
separação entre aquele que pesquisa e o mundo; entre sujeito e 
objeto; que, como gente e pesquisador, aquele que investiga, também 
é um produtor desse mundo quando projeta as verdades desse 
mundo - as formas de atuação no mundo - em seus próprios modos 
de ser, pensar e atuar no mundo, quando permite que as coisas, ideias, 
modos de ser, pensar e atuar constitua a si mesmo. Implicação, então, 
como afirma Kastrup (2008, p. 466) “[...] é apontar que não há polos 
estáveis sujeito-objeto, mas que a pesquisa se faz no espaço do meio, 
desestabilizando tais polos e respondendo por sua transformação”. O 
‘meio’ tem aqui o sentido de não ser espaço, mas um entre que, como 
imanência e exterioridade, promove os devires (ROMAGNOLI, 2014, p. 
46); implicação que não é

[...] noção de comprometimento, motivação ou relação pessoal 
com o campo de pesquisa/intervenção, ao contrário, explorar 
a implicação é falar das instituições que nos atravessam. 
Atravessamentos que [...] vai muito além da nossa percepção 
subjetiva da história individual e dos julgamentos de valor 
destinados a mediar a participação e o engajamento em 
determinada situação. A implicação denuncia aquilo que a 
instituição deflagra em nós é sempre efeito de uma produção 
coletiva de valores, interesses, expectativas, desejos, crenças que 
estão imbricados nessa relação. Assim, a análise da implicação 
que permite acessar a instituição, produzir conhecimento a partir 
de suas contradições. (ROMAGNOLI, 2014, p. 47). 

A pesquisa implicada, dessa forma, emerge das/os 
pesquisadoras/es que, estando em um contexto profissional, como 
sujeitos, estão atravessados pelos fluxos de saberes e regras/normas 
que consolidam as instituições, sendo os profissionais/pesquisadores 
também resultado desses fluxos (ROMAGNOLI, 2014). É assim 
que a pesquisa implicada nos leva a problematizar o cotidiano e as 
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coisas que pensamos e fazemos no dia a dia, coisas que parecem 
sempre iguais e que são colocadas em suspenso para que possam 
ser pensadas de outros modos (VEIGA-NETO, 2016). Fazemos isso 
porque pensamos que investigar em educação não quer dizer promover 
grandes revoluções de um deve ser universal e generalista que estaria 
na mudança ao estilo do tudo ou nada, investigar em educação, para 
nós, é constituir-se junto com os outros e de forma imanente, buscando 
as pequenas revoltas diárias, dos movimentos singulares e coletivos 
que vão pensando e repensado, mudando ações e estratégias que 
vão constituindo processos e criando as possibilidades para que 
cada pessoa produza-se, bem como as instituições educacionais, na 
invenção de outros modos de pensar e atuar.

Nesse sentido, a pesquisa que realizamos não tem a preocupação 
em aplicar metodologias e/ou teorias, não nos propomos em ‘achar’ um 
fim verdadeiro e absoluto e, menos ainda, aplicar produtos para dizer de 
um modo correto sobre as práticas e formações em educação. Nossa 
pesquisa tem a ver com o modo que nós nos mobilizamos a encontrar 
brechas para tencionar, pensar sobre o que já está naturalizado, encontrar 
outras formas de problematizar e, assim, criar perguntas potentes, criar os 
arranjos que nos permitem, através da materialidade de dados, mostrar 
como as realidades institucionais e as práticas escolares estão sendo 
produzidas cotidianamente, inventando, a partir do que encontramos, a 
metodologia da pesquisa como um modo de operar, implicadas, outros 
modos de (re) existir e resistir.

Temos remetido até aqui à palavra criar/inventar. Esse termo 
exige um esclarecimento, porque o que queremos dizer com ele não 
tem a ver com o que comumente tem de sentido, ou seja, o ato de 
fazer nascer do nada alguma coisa. Para nós, criar tem mais a ver 
com a ação de pensar e planejar para produzir algo, inventar, conceber 
que, do latim concipere, significa engravidar e o com intensificativo, 
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mais capere é ‘tomar, pegar’ (Dicionário Origem da Palavra1). Essa 
etimologia possibilita pensar que, criar na pesquisa em educação, é 
um pouco como buscar, engravidar os modos de pensar e fazer em 
educação, ou ainda tomar/pegar aquilo que pensamos e fazemos 
para engravidá-los com outros modos de pensar e fazer.  Ademais, a 
palavra criar tem relação com o latim projectare ‘algo lançado à frente’ 
e projicere, ‘lançar, atirar’ (Dicionário Origem da Palavra), o que nos 
leva a perceber a ação de planejamento de uma investigação como 
um projeto levado a cabo a partir do que somos capazes de juntar 
e implicar para projetar, lançando o que pressupomos conhecer ao 
desconhecimento e, com isso, fabricar, com ferramentas outras, outros 
modos de pensar e fazer em educação.

Isso se reforça para nós como (re) existir e resistir, o que se 
potencializa no “[...] fato de que, ao pesquisar, ao pensar, ao escrever, 
estamos investindo em nós mesmos, numa espécie de exercício 
daquilo que os gregos clássicos entendem como “arte da existência” 
(FISCHER, 2005, p. 125). Arte da existência porque assumimos um 
modo de inventar, de aproximar-nos de um modo de pensar, capaz de 
desacomodar, desestabilizar e desnaturalizar, que desafia e promove-
se, a partir de nossa constituição de estudo, pensar o presente inspiradas 
nos estudos foucaultianos e na perspectiva pós-estruturalista.

As leitura e a busca por compreender o presente em educação 
junto com outros autores que também compartilham essa inspiração, 
os estudos foucaultianos,  impulsiona-nos a realizar o distanciamento 
de nossa pesquisa dos modelos de investigação que se concentram 
na linearidade da história, de um modo de condução da vida (única) 
universalista ou do uso sempre oportunista da dualidade binômica que 
parece ser a tônica que compõe certa obrigação para as condutas 
profissionais, institucionais e dos sujeitos quando se trata do tema 
educação e, principalmente, da escolarização. Distanciamento 

1 Busca realizada no site: <https://origemdapalavra.com.br>.
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que buscamos, também, em relação às metafísicas e aos regimes 
de verdades contundentes, que teimam em dizer sobre a ordem 
universalista e natural das coisas, os pensamentos e as práticas como 
se estivessem desde sempre aí, quase como inspiração divina.

Esse distanciamento que buscamos, possibilita-nos 
problematizar e construir ferramentas (outras) para lançar, suspender 
e mobilizar práticas de pensamento e investigação que têm relação 
com “[...] aquele que investe em pensar diferentemente do que ele 
mesmo pensa, em perceber diferentemente do que ele mesmo vê.” 
(FICHER, 2005, p. 128). Pensamos ser impossível conduzir-nos, como 
pesquisadoras, fora de uma experiência implicada; não queremos 
fazer do processo de pensar e investigar um “[...] uso de fachada, [...] 
mero adorno, clichê” (FICHER, 2005, p. 128), pois, ao “[...] invés de 
sempre e todas as vezes legitimar o que já se sabe, ou então apropriar-
se simplificadamente de outrem” (FICHER, 2005, p. 128)  ou ser 
obediente diante daquilo que está nas políticas e teorias (do deve ser) 
educacionais, queremos reivindicar um lugar de pesquisa que possa 
conduzir perguntas no cotidiano, considerando

[...] articular velhos temas em novos problemas. [...] contribuir 
para que aconteça as mudanças que se consideramos 
necessárias, [...] voltarmos para as contingências históricas para 
as configurações singulares e variadas que assumem inúmeras 
questões, pois apenas sobre estas é possível engendrar ações 
coletivas. [Entendendo que] Mesmo assim, nossas perguntas, 
as respostas que encontramos e as ações que elas podem 
inspirar serão sempre contingentes, provisórias sujeitas a 
constantes revisões (COSTA, 2005, p. 208-209).

Assim, em prosseguimento ao texto, buscamos mostrar o 
processo de criar que fomos construindo para a pesquisa, que, como 
produto, foi apresentada em forma de dissertação e de um livro, que, 
pela divulgação entre as professoras e gestoras de uma instituição de 
Educação Infantil, constituiu uma possibilidade de, através de uma ação 
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coletiva de promover modos de pensar, que provoquem a construção de 
espaços e tempos de  (re) existir  e resistir em outros modos de produção 
das crianças e infâncias naquilo que a instituição e as professoras vêm 
produzindo como documentação pedagógica, sobre as crianças e as 
infâncias. São os produtos da pesquisa (Figuras 1 e 2):

MOVIMENTOS E DISTANCIAMENTOS: PENSAR 
DIFERENTEMENTE DO QUE SE PENSAVA, 
PROBLEMATIZAR DE OUTROS MODOS

Quando pensamos na infância, são muitos os sentimentos e 
as imagens que passam por nossa mente: ternura, proteção 
e cuidado surgem ante a inocência, fragilidade e ignorância 
que as crianças parecem portar naturalmente. No entanto, 
temor, surpresa e até impotência também são sentimentos que 
irrompem quando encaramos o lado escuro de uma infância 
que se manifesta cruel e rude, pois se trata de experiências de 
vida que, ainda em seus primeiros anos, nos são apresentados 
como sujeitos espertos, vivazes, maliciosos, selvagens e 
perigosos; aqueles que aparecem nas reportagens e nas 
notícias dos jornais, na televisão e na Internet, e com frequência 
geram temor e desconcerto. Os recentes fenômenos associados 
com o consumo de drogas, a atividade sexual e as práticas de 
delinquência [...] parecem mostrar que o fenômeno da ‘infância 
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criminal’ está aumentando e constitui uma verdadeira ameaça 
para a vida social. Pais, professores, meios de comunicação 
e atores sociais denunciam os câmbios das formas de ser 
sujeitos da infância, os quais formam parte alguns autores 
que descrevem como um dos feitos sociais mais relevantes da 
contemporaneidade: a transformação, a mutação e, inclusive, 
a morte da infância moderna e a emergência de uma infância 
pós-moderna. Neste sentido, parece possível explicar os 
sentimentos contraditórios diante da atuação e dos gestos dos 
mais novos e a divergência entre seus comportamentos e o que 
compreendem os adultos sobre o que devem ser suas atitudes 
naturais e normais. Se trata de uma diferença cada vez mais 
aguda entre o que os adultos pensam que deve ser e fazer um 
indivíduo em seus primeiros anos de vida e o que acontece com 
ele em sua experiência particular de chegada e apropriação da 
cultura que o recebe (MARÍN-DÍAZ; LEÓN-PALENCIA, 2018, p. 
17-18, tradução livre)2.

A epígrafe que abre esta seção mostra como estamos 
‘mergulhados’ em uma certa epifania às avessas, pois se apresentam 
para nós não somente um modo de criança e infância, mas modos de 
infâncias que colocam em tensão a ‘essência’ infantil que culturalmente 
os adultos e nós, professoras, tentamos, seja por saberes que 
circulam social e estruturalmente na sociedade, seja por saberes 
biopsicopedagógico que constituem formas nas quais tentamos 
encaixar as crianças por faixa etária, por características cognitivas e 
por expectativas de comportamento emocional e social.

No entanto, o teor da epígrafe pode não ser tão facilmente 
perceptível se um certo movimento de encontro e de acontecimentos 
outro não acontecer. A construção de uma pesquisa, inicialmente, é 
pautado na organização de um projeto (inicial), para concorrer a uma 
vaga de mestrado profissional e que, após o ingresso e os primeiros 
movimentos de orientação, faz-nos (re) afirmar o já sabido ou, como é o 
caso e na maioria das vezes, ser abandonado não como temática, mas 
como problematização. Aí está aquilo que pode ser muito mais potente, 

2 Texto original em espanhol.
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a implicação, o entre a imanência como possibilidade de transições e 
movimentos que, se aberta, a pesquisadora poderá construir outros 
lugares para seus pés pisarem e outros modos de pensar. Outros 
lugares que têm a ver com os encontros que as/nas disciplinas do Curso 
acontecem; as orientações e aí as relações como esta nossa, aqui, 
neste texto, em que nos dispomos a uma produção juntas -orientanda e 
orientadora; as discussões do grupo de pesquisa - esse coletivo que nos 
‘apresenta’ e mobiliza. Parece deslumbramento, mas não é, pois o que 
podemos experimentar são as tantas possibilidades de pensamentos, 
que, por ora, nem imaginávamos que seria possível ou que existisse, o 
que queremos dizer que esse movimento, além de ser de descobertas e 
por isso de alergias, é, também, e junto, de sofrimento, ao identificarmos 
os limites das verdades que nos constituem e a  necessidade de 
investimento em nossa própria existência, produzindo-nos em outros 
modos de pensar e relacionar-se com aquilo que estávamos tão 
acostumados a pensar e fazer.

Aqui vale recordar um dos nossos primeiros encontros -orientanda 
e orientadora. Estava no ar essa vontade da Taciana pensar sobre sua 
atuação e de suas colegas professoras no contexto da Educação 
Infantil e a Leandra perguntava, mas o que tens vontade de saber? 
E, naquele momento, apareceu uma outra questão, o que seria uma 
vontade de saber? Seria essa vontade de procurar teorias formuladas 
sobre a atuação docente na Educação Infantil e assim (re) escrevê-
las? Para buscar elementos para essa pergunta, a Leandra orientadora 
propôs para a orientanda buscar algo na instituição, produzido pelas 
professoras e pela orientanda naquele contexto que permitisse 
encontrar uma vontade de saber. A vontade de saber passava, nesse 
encontro de orientanda e orientadora,  a ter uma dimensão outra, pois 
não era nos ilustrados autores da Educação Infantil que se pretendia 
encontrar a vontade de saber, mas na experiência em que a Taciana 
e suas colegas professoras eram levadas a reconhecerem-se como 
professoras especialistas da Educação Infantil a partir de um conjunto 
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de saberes e matrizes normativas operadas por elas e naturalizadas 
na instituição como verdadeiras,  que serviam para regular as práticas 
e formas de dizer, classificar e nomear crianças e infâncias. Passada 
algumas semanas, a Taciana voltou e disse que sua possibilidade de 
vontade de saber poderia ser construída olhando para os pareceres 
pedagógicos, produzidos por ela e suas colegas, os quais têm, como 
objetivo acompanhar, registrar e dizer sobre o desenvolvimento e as 
aprendizagens das crianças.

A decisão do momento descrito anteriormente mostra o 
dimensionamento de uma pesquisa implicada, criando as possibilidades 
da  produção da vontade de saber  pela potência de colocar em 
suspenso o já sabido; de problematizar o que estavam  acostumadas 
a fazer na instituição de Educação Infantil; de problematizar saberes 
sobre a infância, a avaliação, a aprendizagem e o desenvolvimento das 
crianças; interrogar as relações saber-poder que passam a oferecer os 
instrumentos de objetivação e subjetivação das crianças, das famílias 
e das escolas sobre elas; problematizar o que pensam as especialistas 
e os adultos sobre como deve ser o comportar-se e o agir de um 
indivíduo que está se constituindo sujeito desde seus primeiros anos 
de vida e o que acontece com cada um deles a partir do que a escola, 
os pareceres pedagógicos e os efeitos que produzem, ou sejam, ou 
fazem essas coisas com cada uma das crianças e suas infâncias.

Nesse sentido, o acontecimento recordado passa a constituir 
a pesquisa, porque levou a um processo de selecionar e refinar “ (e, 
ao mesmo tempo, recriar) um caminho que foi se delineando a cada 
passo, a cada escolha, a cada encontro e desencontro com diferentes 
tramas, situações e experiências vividas” (LOCKMANN, 2010, p. 15). 

O processo de construção - seleção e refinamento - da 
materialidade analítica, que teve como material os pareceres 
pedagógicos, foi de onde começou a emergir a pesquisa. Foram os 
(muitos) encontros entre nós e com os materiais que pudemos elaborar 
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uma problematização, para dar corpus à vontade de saber qual seja: 
Como os pareceres pedagógicos, produzidos por professores de uma 
EMEI, acionam alguns saberes, legitimados por eles, para produzir 
determinado tipo de infância e criança?

O ‘passear’, ‘mexer’, ‘revirar’ os materiais, constituir a 
materialidade analítica e, com isso, uma vontade de saber também 
levaram a uma materialização metodológica e passamos a imaginar 
o processo e o resultado da investigação na imagem da ciranda, 
considerando os dois sentidos que ela pode receber nesse contexto. O 
primeiro, a ciranda como canção popular, “Ciranda, cirandinha/Vamos 
todos cirandar! /Vamos dar a meia volta/Volta e meia vamos dar” (Cantiga 
Popular), que, desde muito tempo, cria a possibilidade de brincar e 
dançar em um círculo, movimentos em que os corpos das crianças 
e de adultos podem cirandar. A segunda, a ciranda que se realiza a 
partir da peneira grossa, usada em construções e nos garimpos, feitas 
de palha ou outros materiais, em que, pela movimentação, seleciona-
se pelo passar/cair de alguns elementos a serem refutados, enquanto 
outros, permanecem na parte superior, as substâncias valiosas. Um 
cirandar em que se selecionam substâncias que ficam guardadas na 
peneira e outras são descartadas pela peneiração.

Na segunda parte da analogia que se construiu, com a análise 
que fazíamos dos fragmentos retirados dos pareceres pedagógicos, 
percebemos que os pareceres poderiam ser considerados um 
instrumento, um modo de seleção das crianças, de classificação que 
possibilitou a pergunta do como, quais saberes e quais outras coisas 
poderiam estar legitimando a presença de alguns dentro da peneira 
e outros, que, pelo balançar do cotidiano, estão pendurados nela ou 
caem e são descartados, conforme figura 3.
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Figura 3: Imagem Metodológica

Fonte: Capa da dissertação (UECKER, 2019).

Os movimentos pelos materiais, 179 pareceres pedagógicos, 
produzidos nos anos de 2015 a 2017, pelas professoras de uma Escola 
Municipal de Educação Infantil (E.M.E.I.), iam produzindo também os 
distanciamentos, pois, a partir dos movimentos de leitura (FOUCAULT, 
2006), era possível colocar em suspensão a ordem discursiva sobre a 
infância e a criança que apareciam em um sistema anônimo, um conjunto 
de proposições verdadeiras, um conjunto de regras e definições, 
modelos de conduta que estavam sendo produzidos repetidamente. 
Fez-se, pois, possível, colocar em suspeição os procedimentos de 
limitação e apropriação (FOUCAULT, 2006) que oferecem as condições 
de funcionamento de práticas discursivas que restringem e, por isso, 
limitam uma representação capaz de (re) produzir um certo modo de 
dizer das crianças e da infância capturando a multiplicidade em regime 
de discurso legitimado como verdadeiro, universal e naturalizado.
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Isso possibilitou pensar de outro modo o que estava sendo 
pensado na instituição e pelas professoras, problematizar de outros 
modos foi o esforço em organizar a operacionalização de uma análise 
e produção da escrita que passava a ser a síntese do que se dava 
a pensar naquele momento. Por isso, os fragmentos selecionados 
e retirados dos pareceres pedagógicos, denominados de P1, P2, e 
assim consequentemente, foram agrupados de diferentes maneiras 
para constituir as unidades analíticas que levassem a pensar sobre os 
saberes e matrizes normativas que legitimam a produção da infância e 
da criança nesse contexto em específico.

FINALIZAR AQUI, PARA CONTINUAR ALI…

O tempo se encarrega de nos transformar em adultos. O 
tempo se encarrega também de transformar velhos templos 
em ruínas e de afundar no mar ilhas mais velhas ainda.  
(GAARDER, 1996, p. 377).

O processo de pesquisa, que foi finalizado a partir dos 
movimentos e distanciamentos que registramos anteriormente, levou à 
conclusão de que estavam presentes na materialidade pelo menos três 
modos de dizer da infância e das crianças. Um primeiro modo e, assim, 
a primeira unidade analítica, foi a do ‘bom aluno’, a boa criança que 
age e responde dentro dos saberes e normas legitimadas, que está 
adequada ao espaço, é tranquila, comportada responde ao solicitado 
e ao esperado.  Nessa unidade analítica, foi possível estabelecer entre 
as formas que são descritas as crianças nos pareceres pelas diferentes 
professoras que existe uma linearidade, saberes compartilhados entre 
elas e na instituição sobre os padrões desejados e ali foi possível 
operar a analítica a partir de duas ferramentas conceituais importantes, 
a noção de norma e de saberes advindas dos estudos foucaultianos.  
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Havia nos pareceres, saberes que operam para a formulação 
de uma norma e, assim, a partir do ‘bom aluno’, era possível perceber 
os gradientes que poderiam classificar a multiplicidade das crianças 
que estavam descritas nos pareceres. Os saberes que compuseram 
a síntese analítica da investigação foram: o saber biológico; o saber 
psicopedagógico; e o saber social-cultural.

Saberes são instrumentos para a identificação, caracterização 
e produção de uma norma que vai caracterizar o ‘bom aluno’ para 
depreender dele, por comparação, outros modos de ser criança, por isso:

A norma como ação de controle para disciplinar os corpos das 
crianças e, ao mesmo tempo, regular, pela vigilância pedagógica 
a comparação entre elas e entre o que se espera delas, tem como 
referência alguns saberes que são culturalmente constituídos 
sobre essa etapa da vida. (UECKER e POSSA, 2020, p. 41).

Com a determinação do normal, a partir dos saberes, foi possível 
mostrar o segundo movimento, a unidade de análise e o modo de 
dizer da infância e das crianças, aquelas que estão em total ou parcial 
desvio da norma, aí remetendo à necessidade de um ajustamento, e, 
assim, uma intervenção pedagógica tanto da escola como da família. 
A criança em ‘desvio’ aparece como aquela que precisa receber a 
ação pedagógica, disciplinar, de controle e vigilância, que precisa 
‘ajustamento’, porque ela representa um deslocamento da normalidade 
e, para tanto, um conjunto de saberes e estratégias, através dos 
próprios pareceres pedagógicos, estabelecem o desajuste e como o 
adulto deve conduzir e avaliar a situação.

O terceiro movimento, unidade de análise e modo de dizer da 
infância e das crianças, é o modo de retratar o ‘mau aluno’, aquele que 
não faz parte, aquelas crianças que são as mais estranhas, as mais 
distantes do gradiente da norma e do normal, as crianças que vão 
compor o fora, representam o perigo e o risco.
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É preciso finalizar aqui, mas vamos continuar ali porque o tempo 
de investigar encarrega-se de nos constituir e transformar por nós 
mesmos e pelos encontros que a pesquisa vai possibilitando colocar 
os mesmos (os velhos e cotidianos) jeitos de pensar e fazer como 
ruínas, porque eles podem ser rompidos por outros modos de pensar 
e, quem sabe, de fazer que a pesquisa possibilita.

Apresentar a forma de pesquisa implicada que fomos 
desenvolvendo no Mestrado Profissional não tem o sentido de 
superioridade, de qualidade de uma melhor pesquisa, mas de somar, ser 
potência junto com outros professores-pesquisadores que também se 
movimentam para encontrar um lugar para pensar a partir de onde seus 
pés pisam. Fazemos as palavras de Costa (2005) as nossas intenções:

Ter realizado todo esse percurso na perspectiva em que a 
minha pesquisa foi sendo tecida permitiu-me aprender a olhar 
de um outro jeito para as coisas que afligem o nosso cotidiano 
e a prestar mais atenção nas lógicas que sustentam as nossas 
ações como profissionais da Educação. (COSTA, 2005, p. 112).

Nessa perspectiva, (re) convocamos a nós e a outros 
pesquisadores do campo da Educação Infantil a continuarmos pensando 
outros modos sobre como produzimos as infâncias e as crianças; sobre 
os diferentes saberes que produzimos e sobre os quais somos e nos 
produzimos como professoras; sobre como temos construído a escola, 
nesse espaço institucional para crianças pequenas, que é, muitas 
vezes, um espaço de precariedade, de déficit, mas também pode ser 
espaço de revoltas diárias, capazes de mobilizar o pensamento e outros 
espaços de convivência, de relações, de invenção e intensificação para 
que a escola possa ser um espaço de tempo livre e comum para todas 
as crianças, “[...] um tempo e espaço [...] separado do tempo e espaço 
tanto da sociedade [...] quanto da família [...] um tempo igualitário” 
(MASSCHELEIN; SIMONS, 2017, p. 27).
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Para continuar logo ali com novos encontros, gostaríamos 
de finalizar registrando a importância que a pesquisa implicada e a 
possibilidade de pensar de outros modos têm para o processo de 
criação, de suspensão daquilo que costumamos chamar de fazeres, 
de práticas e de formações, quando estamos no espaço institucional 
de uma universidade pública e de um Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional/UFSM. Ao mesmo tempo, 
a nossa responsabilidade em constituir a nós mesmos nesse espaço 
que oportuniza condições de (re) existir e resistir a regimes de verdade 
naturalizados, padronizações e discriminações, continuar é renovar os 
encontros que têm para nós algumas premissas que são: a defesa 
das crianças, a visibilidade da diversidade de infâncias, uma educação 
pública gratuita, de qualidade, laica e para todos. E, para continuar 
logo ali, um último registro recordatório: pesquisa pode ser (re) existir, 
pode ser resistir, depende, em muito, de nossa abertura e escolhas. 
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INTRODUÇÃO

Este texto constitui-se um recorte da dissertação3 
de mestrado profissional, da linha de pesquisa “Políticas e Gestão 
da Educação Básica e Superior”, do Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG), da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).

A Educação Infantil é compreendida como primeira etapa da 
Educação Básica, a partir da Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional. Esta etapa é espaço de 
luta por seu reconhecimento e valor na educação, principalmente na 
creche, que não possui caráter obrigatório de atendimento e, aos 
poucos, tem sua função compreendida não como assistencialista, mas 
como contexto em que educar e cuidar são indissociados. Para a pré-
escola, obrigatória a partir de 2016, através da Lei nº 12.796 (BRASIL, 
2013), que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), o desafio é sua universalização, ainda não 
atendida dois anos depois do prazo.

Nos documentos que regulamentam a educação brasileira, 
vemos já o reconhecimento e a efetividade do trabalho desenvolvido 
com seriedade pelos profissionais da Educação Infantil, apesar de ainda 
ser recente sua constituição. No município de Santa Maria/RS, somente 
no ano de 2000 a Educação Infantil deixou de ser responsabilidade 
da Secretaria de Assistência Social e foi transferida para a Secretaria 
de Município da Educação (SMEd), ainda que tenhamos escolas 
municipais de Educação Infantil em atividade há quarenta anos. 

3 Dissertação intitulada “Instrumento Municipal de Avaliação na Educação Infantil: O que a 
Rede Municipal de Ensino de Santa Maria avalia?”, do curso de Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão.
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A elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) foi prevista 
no Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014) para 
promover um alinhamento nas políticas públicas e para que os entes 
federados pudessem contribuir para o alcance das metas estabelecidas 
no documento nacional. Os municípios tinham o prazo de um ano a 
contar da publicação do Plano Nacional de Educação (PNE) para 
elaborar ou adequar seu plano de educação, alinhando-o ao PNE.

Para acompanhar o processo de efetivação do PME ao longo do 
decênio de 2015 a 2025, faz-se necessário a utilização de indicadores 
que demonstrassem a realidade e a projeção de cada meta. O único 
indicador da Educação Infantil é o da taxa de atendimento, baseado 
no número de matrículas constantes no Censo Escolar e nos dados 
fornecidos pelo Mapa Social do Ministério Público do Rio Grande do 
Sul, com os números referentes ao ano de 2016, conforme Figura 1.

Figura 1 - Índices utilizados no Plano Plurianual para acompanhamento 
da Meta 1 no Plano Municipal de Educação de Santa Maria

Fonte: Anexo da Lei nº 6.146, de 3 de agosto de 
2017 (SANTA MARIA, 2017, p. 43). 

Os indicadores apresentados servem parcialmente ao propósito 
de dar respostas ao conteúdo do texto do Plano Municipal de Educação, 
já que a Meta 1 pretende:

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-escola para as 
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação 
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Infantil em creches para as crianças de até 3 anos, de modo a 
contribuir para o alcance da meta nacional de 50% (cinquenta 
por cento) até o final da vigência do PME e oferta de Educação 
Infantil pública em tempo integral com garantia de qualidade no 
atendimento as crianças (SANTA MARIA, 2015).

Contudo, tal indicador não consegue avaliar o processo de 
viabilidade, de aplicabilidade e de implementação das 32 estratégias 
estabelecidas no documento aprovado. Além disso, também não 
possibilitou a criação de um elenco efetivo de ações que cumprissem 
o primeiro prazo dado à Educação Infantil no Plano, de universalizar o 
atendimento das crianças com idade de 4 a 5 anos até o ano de 2016.

Diante da legislação que estabelece o PME, as indagações que 
movem essa pesquisa acerca do modo como a Educação Infantil é 
compreendida pelo Plano Municipal de Educação e quais são as ações 
efetivas para a busca do atendimento com qualidade da população de 
0 a 5 anos do município de Santa Maria, estabeleceu-se o seguinte 
problema: Como a Meta 1 do PME está sendo implementada na rede 
municipal de ensino de Santa Maria, considerando os impactos na 
qualidade da Educação Infantil?

Para tanto, delineou-se como objetivo da pesquisa analisar 
a Meta 1 do Plano Municipal de Educação de Santa Maria/RS, 
descrevendo a situação da Educação Infantil do município de Santa 
Maria/RS e os impactos de tal Meta e suas respectivas estratégias 
nas Escolas Municipais de Educação Infantil que fazem parte da Rede 
Municipal de Ensino.

A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, considerando 
que tal abordagem valoriza significados que se remetem a espaços 
mais profundos nas relações, nos processos e fenômenos (MINAYO, 
2010). O estudo de caso oferece a possibilidade de compreensão do 
objeto estudado, de maneira específica e íntima, para Gil (2002, p. 54), 
o estudo de caso “[...] consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
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ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados”.

A pesquisa documental permite a construção do conhecimento 
objetivo da realidade, por meio de fundamentos legais e metodológicos 
que o estruturam. O uso desses textos permite maior fidedignidade 
na pesquisa, considerando que “[...] os documentos constituem fonte 
rica e estável de dados. Como os documentos subsistem ao longo 
do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em qualquer 
pesquisa de natureza histórica” (GIL, 2002, p. 46).

O fortalecimento da Educação Infantil, enquanto etapa da 
Educação Básica, é importante na direção de compreensão dos 
impactos das políticas públicas educacionais em âmbito municipal 
e como estas qualificam o atendimento dos bebês, crianças bem 
pequenas e crianças pequenas no município de Santa Maria/RS.

SER CRIANÇA EM SANTA MARIA/RS: 
DIAGNÓSTICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INFANTIL-

A Educação Infantil santa-mariense teve início em instituições 
com intenções exclusivas de cuidado e assistência para as famílias 
com crianças pequenas. As estruturas físicas das escolas municipais 
de Educação Infantil estão atreladas historicamente às instituições de 
assistência social, de saúde ou religiosas. Algumas destas escolas 
atendem crianças há décadas, ainda que a gestão destes espaços 
escolares tenha sido transferida para a responsabilidade da SMEd 
apenas no ano 2000. A função da Educação Infantil entendida como 
assistencialista se evidencia na falta de documentação acerca dos 
processos pedagógicos, evidenciada em pesquisas anteriores:
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Em rápida, mas receptiva conversa, veio a confirmação de que 
realmente não existiam documentos antigos sobre a história da 
Educação Infantil do município de Santa Maria – RS no período 
anterior ao ano de 2000, mas, somente os Projetos Pedagógicos 
Curriculares e Regimentos Escolares referente às duas últimas 
décadas com alguns aspectos históricos. Neste encontro, ficou 
então definido que não havia documentos suficientes para 
análise, ou seja, os documentos existentes não dariam conta 
de responder a todas as questões propostas, mas que seria 
possível analisar os documentos existentes e, assim, tentar 
responder aos questionamentos (WINTERHALTER, 2014, p. 25).

Não existem registros com estas informações, além da 
memória das pessoas envolvidas nestes processos. Com a 
inclusão da Educação Infantil na legislação nacional na década de 
1990, assim como a implementação de diretrizes e documentos 
orientadores para o atendimento da Educação Infantil, há uma 
mudança de visão sobre o espaço, o tempo e o contexto escolar, da 
concepção da criança que estava sendo atendida e do profissional 
que atua nessa etapa da educação.

A educação do município de Santa Maria/RS é composta 
por escolas pertencentes às redes de ensino municipal, estadual, 
federal e privada, com atendimento de Educação Infantil em todas 
as esferas. A Rede Municipal de Ensino (RME) de Santa Maria é 
composta por 77 escolas, sendo 21 escolas municipais de Educação 
Infantil (EMEI), duas escolas profissionalizantes e 54 escolas 
municipais de Ensino Fundamental (EMEF), 40 das quais também 
atendem turmas de Educação Infantil. Ainda, há três escolas de 
Educação Infantil (EEI) cooperadas4.

4 Estas três escolas, que ocupam prédios pertencentes a uma instituição confessional, 
possuem termo de cooperação entre sua mantenedora e a Prefeitura Municipal de Santa 
Maria. Todas as crianças matriculadas pertencem à Rede Municipal de Ensino e são 
atendidas por professoras do quadro docente municipal.
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Esse atendimento público municipal alcança mais de 5.000 
crianças por ano, 983 em turno integral e 4.594 crianças em turno 
parcial nestas escolas, conforme o Censo Escolar 2018 (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA, 2019), distribuídas nas regiões administrativas da sede e 
distritos que compõem o território do município.

O atendimento da Educação Infantil registrou, no Censo Escolar 
do ano de 2018 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019), 2.033 matrículas em creche 
(0-3 anos) e 3.544 matrículas em pré-escola (4-5 anos), totalizando 
5.577 crianças matriculadas na rede pública municipal na data de 
referência utilizada. Estes números confirmam o objetivo previsto na 
Lei nº 12.796/2013 (BRASIL, 2013), visto que tal política pública teve 
como objetivo:

[...] direcionar recursos para ampliar a oferta do número de vagas 
na EI, permitindo o acesso a milhares de crianças. Em 2014, o 
aumento de matrículas na Pré-escola também pode ser indicativo 
de que os municípios estão se reorganizando para buscar 
atender as determinações legais, com vistas a garantir até 2016 a 
universalização da pré-escola (ANTUNES, 2018, p. 128).

Esta demanda motivou a abertura de grande número de turmas 
de Educação Infantil em EMEF, pois as EMEI já não comportavam o 
montante de crianças de pré-escola sem prejudicar o atendimento 
das crianças menores nas turmas de creche. Também foi necessário 
que algumas EMEF atendessem a demanda não obrigatória, com a 
abertura de turmas de creche.

É possível ver o crescimento do atendimento entre os anos 
de 2010 e 2017, em nível de creche e pré-escola, através dos dados 
expostos na Radiografia da Educação Infantil do Estado do Rio Grande 
do Sul do ano de 2017, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul, na Figura 2.
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Figura 2 – Evolução do número de matrículas na Creche e Pré-escola

Fonte: Dados retirados da Radiografia da Educação Infantil RS 2017 Santa 
Maria (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2018).

O aumento do atendimento é progressivo ao longo dos anos, 
demonstrando a ampliação do serviço, pela demanda manifesta com 
necessidade de atendimento. Neste período de oito anos, a etapa de 
creche ampliou seu atendimento em 129% e a etapa de pré-escola teve 
aumento em torno de 55% do número de matrículas.

No ano de 2016 é possível observar uma significativa evolução 
do atendimento realizado pela esfera municipal do número de crianças 
atendidas em pré-escola, devido ao prazo de universalização do 
atendimento das crianças de 4 e 5 anos pelos municípios brasileiros. 
As redes estadual e privada também tiveram aumento, ainda que 
menos expressivo.

Entretanto, essa ampliação ainda não é suficiente, pois o 
município de Santa Maria ainda não universalizou o atendimento das 
crianças de 4 e 5 anos. O Sistema de Monitoramento dos Planos de 
Educação - TC Educa, do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais indica que o atendimento de pré-escola demonstra aumento, 
mas não cumpre a universalização, em 2016, o índice de atendimento 
foi de 90%, em 2017, foi de 93,58% e, em 2018, o índice chegou a 
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94,48%. Para a etapa de creche, os índices são ainda mais alarmantes: 
apesar da meta ser de atender 50% da população até o fim do 
período dos Planos de Educação nacional, estaduais e municipais, o 
município atende somente 32,40% das crianças, indicando o risco de 
descumprimento da meta (INSTITUTO RUI BARBOSA, 2019).

Para atender à demanda, é necessário que o quadro docente 
supra tal necessidade, na Rede Municipal de Ensino, atuam 114 
professores em creche e 174 em pré-escola5. As escolas municipais de 
Educação Infantil dispõem de equipe diretiva6 formada por diretora ou 
professora responsável7, vice-diretora e coordenadores pedagógicos, 
bem como de professores, educadores especiais e estagiários que 
desempenham a função de auxiliares de Educação Infantil, merendeiras 
e auxiliares de serviços gerais.

A Secretaria de Município da Educação, por meio da 
Coordenação da Educação Infantil em seu Setor Pedagógico, 
acompanha e oferece formação para os profissionais que atuam na 
Educação Infantil e demais etapas atendidas pelo município, realizando 
visitas de acompanhamento e orientação do trabalho e promovendo 
encontros, cursos, formações continuadas para docentes, funcionários 
e estagiários que desempenham suas funções junto às crianças de 
zero a cinco anos atendidas pela Rede Municipal de Ensino.

O atendimento das crianças na Educação Infantil respeita o 
previsto nos documentos orientadores da escola: Projeto Político-
Pedagógico e Regimento Escolar, assim como segue as normas 

5 De acordo com as informações do Censo Escolar 2018 (INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2019).

6 Atualmente, todas as escolas municipais de educação infantil possuem exclusivamente 
mulheres no cargo de diretoras. Por este motivo, os termos referentes à composição das 
equipes diretivas, serão utilizados no gênero feminino.

7 A nomenclatura utilizada varia de acordo com o número de crianças atendidas na escola, 
o quadro docente e, também, do tipo de escola. As escolas cooperadas, pelo texto de seu 
termo de cooperação, possuem professoras responsáveis.
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previstas na Resolução nº 30/2011 (SANTA MARIA, 2011) do Conselho 
Municipal de Educação, que estabelece as diretrizes municipais 
para a Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino. Estes 
documentos preconizam que o atendimento das crianças deve gerar 
reflexão sobre o fazer pedagógico dos professores, com intenção 
de promover atendimento de qualidade, respeitando e valorizando a 
realidade das crianças atendidas e das comunidades nas quais as 
escolas estão inseridas.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
DESDOBRAMENTOS DA POLÍTICA 
PÚBLICA PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE SANTA MARIA/RS

A elaboração do Plano Municipal de Educação foi prevista no 
Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014) para 
promover um alinhamento nas políticas públicas e para que os entes 
federados pudessem contribuir para o alcance das metas estabelecidas 
no documento nacional:

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 
adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com 
as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo 
de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei.

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos 
de educação estratégias que:

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as 
demais políticas sociais, particularmente as culturais;
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II - considerem as necessidades específicas das populações 
do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 
asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na 
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis, etapas e modalidades;

IV - promovam a articulação interfederativa na implementação 
das políticas educacionais.

§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de 
educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de que trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla 
participação de representantes da comunidade educacional e 
da sociedade civil (BRASIL, 2014).

Respeitando o previsto na Lei, o processo de elaboração do 
plano contou com a participação de representantes das escolas, 
das instituições de ensino superior, das representações sindicais, do 
Conselho Municipal de Santa Maria, entre outras entidades. A Secretaria 
de Município da Educação elaborou documento preliminar, que foi 
enviado para apreciação das entidades e sugestões de alterações 
e inclusões, que seriam discutidas em grupos de trabalho no dia da 
assembleia geral. Após um longo e exaustivo dia, a redação do plano 
foi aprovada para ser encaminhada à Câmara de Vereadores para 
aprovação e criação da lei.

O Plano conta com 20 metas que tratam das diferentes etapas 
e modalidades da Educação Básica, assim como de garantia de 
alfabetização, formação docente, valorização profissional, educação 
profissional, ensino superior, plano de carreira, gestão democrática 
e investimento público na educação. Destas, a Educação Infantil é 
mencionada na Meta 1, própria da etapa e nas Metas 4, 5, 6 e 20.

A Educação Infantil é mencionada nas demais estratégias, 
trazendo elementos de qualidade e garantia de acesso e permanência 



80S U M Á R I O

para a criança, ampliando a possibilidade de educação em tempo 
integral, formação docente e investimento público. As estratégias 
supracitadas vêm ao encontro do que está disposto em sua meta 
própria, reforçando as diferentes categorias que são propostas em suas 
32 estratégias. Ao observar o disposto, é possível elencar categorias 
que agrupam as estratégias, indicando os elementos prioritários para 
a política pública proposta para a Educação Infantil.

A primeira categoria elencada trata do atendimento às crianças 
de zero a cinco anos, na qual é necessário que as escolas façam um 
processo de readaptação dos seus espaços físicos para atender a 
demanda manifesta, assim como exige a ação de outras entidades, 
como o Conselho Municipal de Educação, em seu papel consultivo, 
fiscalizador e normativo, que ao credenciar e autorizar escolas 
privadas de Educação Infantil, incentiva tais escolas a participar e 
gerar informações para o Censo Escolar, aproximando o número de 
matrículas com a população estimada na faixa etária correspondente. 
Ainda, com a ampliação do tempo de permanência da criança na 
escola, há uma consolidação de ações efetivas para proteger aquelas 
que estão em situação de vulnerabilidade social.

A segunda categoria que emerge é em relação à infraestrutura 
das escolas, que deve estar em consonância com os parâmetros dos 
documentos orientadores e com o projeto desenvolvido pela escola, já 
que todos os espaços devem ser entendidos como educativos e como 
possibilidades para fruição, para manifestações de expressão corporal 
e pertencimento do ambiente no qual está inserido.

A terceira categoria diz respeito aos processos de avaliação 
internos e em larga escala, que priorizam dimensões que podem 
ser qualificadas ou não e que levam sempre à ressignificação de 
conceitos e práticas. Quando a identidade da escola está clara e bem 
estabelecida, os processos de avaliação podem ser bem explorados 
e a própria comunidade dá conta de inserir novos elementos e 
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solucionar alguns obstáculos, identificando aqueles que não estão ao 
seu alcance. Entretanto, ao sair do âmbito da escola, os demais órgãos 
possuem dificuldade em coletar dados que não sejam relacionados ao 
atendimento e não conseguem visualizar um panorama da rede e de 
suas necessidades, pois não há instrumento ou indicadores que façam 
alerta ao que está inadequado.

A quarta condição aborda a organização do currículo e as 
práticas pedagógicas, voltadas para os processos de construção do 
sujeito e de suas relações com si, com os outros e com o mundo, 
tendo em vista os saberes e fazeres que componham a especificidade 
da prática pedagógica na Educação Infantil.

A quinta esfera trata de formação docente, no sentido de garantir 
que os profissionais inseridos nas escolas estejam aptos e sejam 
capazes de elaborar, conduzir, mediar e refletir sobre os processos de 
ensino-aprendizagem para o seu grupo de crianças e também, com 
seus pares, proporcionando espaços de formação permanente sob a 
perspectiva dialógica e colaborativa.

A sexta categoria elenca condições de trabalho docente, que 
possibilitam que o foco do professor seja seu papel como participante dos 
processos de construção de saberes, fazeres, valores das crianças de sua 
turma. As demandas que surgem como a presença de auxiliar, de espaço-
tempo para a efetividade da hora-atividade prevista em Lei, a valorização 
da formação permanente e a valorização do profissional docente na/para 
a sociedade implicam diretamente no bem-estar do profissional e na sua 
motivação para manter-se na profissão e função social que escolheu.

A sétima categoria trata da relação da escola com a família, 
apontando a educação, de responsabilidade da escola, da família e 
da sociedade. Este processo se origina de ações desses sujeitos para 
se consolidar e exercer seu papel transformador e emancipador na 
construção da criança, como sujeito sócio-histórico cultural, potente 
para interferir e modificar sua realidade.
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A oitava e última categoria aborda os processos de inclusão, 
respeitando as políticas públicas próprias, garantindo que as crianças 
público-alvo da educação especial tenham seus direitos de atendimento 
especializado preservados.

O local de ação das estratégias se encontra na organização 
da mantenedora nos aspectos pedagógicos, de gestão de pessoas, 
administrativos e financeiros, pela mediação de responsabilidade da 
Secretaria de Município da Educação e, por consequência, dentro das 
escolas, buscando diminuir o distanciamento que há entre algumas 
estratégias projetadas com a realidade encontrada nas escolas 
municipais de Educação Infantil. Ainda que algumas destas ações 
sejam classificadas como simples, por ter possibilidade de resolução 
em curto prazo no contexto local, sua efetivação pode tornar-se mais 
complexa no contexto da rede municipal, por esta ser constituída de 
uma realidade multifacetada.

Assim, evidenciar tais demandas de aplicabilidade da política 
pública requer uma minuciosa interpretação dos dados quanti-
qualitativos do contexto pesquisado, considerando os diferentes 
universos que não podem ser desqualificados ou supervalorizados, 
buscando uma neutralidade baseada na rigorosidade metódica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das discussões realizadas nesse trabalho, percebe-se 
a necessidade de efetivo acompanhamento das metas e respectivas 
estratégias elencadas para que o Plano Municipal de Educação 
consiga alcançar suas propostas projetadas em 2025, quando o 
decênio se encerrar.
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A partir do problema de pesquisa é possível afirmar que existe uma 
falta de acompanhamento dos itens que compõem o documento do Plano 
que inviabiliza que estes sejam postos em prática, pois a necessidade 
de indicadores quantitativos para as pessoas que estabelecem as 
prioridades no contexto municipal facilita seus encaminhamentos.

A proposta dessa pesquisa consistiu analisar a Meta 1 do Plano 
Municipal de Educação de Santa Maria/RS, descrevendo a situação 
da Educação Infantil do município de Santa Maria/RS e os impactos 
de tal Meta e suas respectivas estratégias nas Escolas Municipais 
de Educação Infantil que fazem parte da Rede Municipal de Ensino. 
O que nos levou a discutir as ações consolidadas e as iniciativas 
necessárias para que a Meta1 fosse implementada na Rede Municipal 
de Santa Maria, respeitando os prazos previstos no Plano Municipal de 
Educação aprovado em 2015.

Todas as categorias de análise utilizadas para desmembrar as 
estratégias apresentam pontos frágeis, sejam elas de responsabilidade 
da mantenedora, sejam da escola ou da comunidade. Raras 
são as estratégias que estejam em situação de conclusão ou de 
encaminhamento para o seu alcance. Algumas das estratégias, 
anteriores ao documento do PME – e que também estão citadas 
no documento, indicam o lento processo das políticas públicas 
educacionais, quando não são do interesse do grupo que detém o 
poder. Outras estratégias estão aquém das possibilidades financeiras, 
estruturais e organizacionais da realidade dos municípios e vão sendo 
proteladas, até tornarem-se problema de outros.

A Educação Infantil, enquanto primeira etapa da Educação 
Básica tem uma trajetória de conquistas importantes para assegurar 
o direito das crianças de estarem na escola, continua sendo espaço 
de lutas para chegar ao seu lugar de direito. Assim como o direito 
da criança, o direito do professor dessa etapa deve ser garantido, 
respeitando a legislação pertinente.
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As propostas curriculares atuais defendem e respeitam a 
multiplicidade de crianças e de infâncias presentes nos contextos 
escolares, garantindo que a criança, independentemente de 
qualquer condição, possa desfrutar da escola como espaço seguro, 
que oportuniza vivências consigo, com seus pares, com outras 
crianças, com pessoas de seu círculo familiar e social e amplie suas 
possibilidades de explorar o mundo, sua realidade e os significados 
que constrói nessas relações.

O Mestrado Profissional tem como pressuposto a interlocução 
da pesquisa proposta pelo acadêmico com sua atuação em espaços 
educacionais, sejam eles na Educação Básica ou no Ensino Superior, e 
que tal pesquisa tenha efetivo impacto nesse contexto, ao possibilitar a 
(des/re) construção de significados. Esses desdobramentos da pesquisa 
extrapolam o documento elaborado com as discussões teórico-práticas 
que esmiúçam o problema original ao contextualizá-lo, analisá-lo e 
produzir sentidos, visto que esses sentidos devem ser traduzidos em 
uma linguagem com um teor de aplicabilidade no contexto estudado. 

As categorias que constituíram o escopo da pesquisa 
fundamentaram a construção do produto da mesma, que consiste em 
uma minuta de instrumento de avaliação da Educação Infantil do território 
de Santa Maria, que se organiza a partir dos aspectos categorizados 
nesta pesquisa, fazendo referência direta às estratégias da Meta 1 do 
PME. Cabe ressaltar que, apesar desta pesquisa ter utilizado como 
foco as escolas de Educação Infantil da RME, sua implementação 
deve contemplar todas as escolas que atendem a etapa da Educação 
Infantil no território de Santa Maria, dada a abrangência do PME.  

Algumas das estratégias possivelmente não serão cumpridas 
dentro do prazo de vigência do Plano; contudo, sua presença neste 
documento força a discussão e elaboração de iniciativas para 
contemplar as necessidades anunciadas em seu texto. Ainda assim, 
outras estratégias possuem maior viabilidade e sua efetivação colabora 
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para o alcance da Meta 1, que trata da universalização do atendimento 
das crianças em turmas de pré-escola, do aumento do atendimento 
em creche de, no mínimo, metade da população nesta faixa etária e 
a ampliação do atendimento em turno integral para as crianças de 0 
anos a 5 anos e onze meses.

A dinâmica que surge quando uma política pública educacional 
é instituída denuncia um processo anterior de organização, 
acompanhamento e avaliação de indicadores que precisam de maior 
atenção no contexto educativo, pois revelam certas fragilidades que 
interferem no processo de ensinar e aprender, visto que tais condições 
estão relacionadas tanto à figura docente quanto ao grupo discente.  

Pensar quantitativamente um espaço de produção de vida e de 
identidade cidadã, sustentável e crítica subestima as possibilidades 
que se apresentam no cotidiano de uma escola infantil. Ainda assim, 
faz-se necessário mensurar as políticas que são implementadas, 
acompanhá-las e avaliá-las, para saber se são fundamentais, 
descartáveis ou precisam de readequações para chegar ao nível dos 
avanços conquistados na área.

Esta pesquisa não tem a pretensão de encerrar a discussão; ao 
contrário, visa o alargamento das discussões. Espera uma maior adesão 
à luta por uma Educação Infantil de qualidade, com condições para 
receber todas as crianças e as infâncias em seus espaços legítimos e 
que mais pessoas compreendam a necessidade de políticas públicas 
educacionais de verdadeira implementação como os professores 
compreendem o processo pedagógico: é feito para a criança.
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INTRODUÇÃO

Durante a trajetória acadêmica vivenciada no percurso do 
Mestrado Profissional do Programa de Pós Graduação em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional (PPPG) transcorrido no período de 
2017 a 2019, fomos apresentadas a demandas investigativas que nos 
levaram a dialogar e refletir a respeito do significado que a pesquisa 
adquire para além do contexto da universidade. Uma dessas demandas 
foi a produção do produto da pesquisa de mestrado, que representa a 
materialização da pesquisa, a partir de uma produção que possa ser 
utilizada por outras pessoas em diferentes contextos de atuação, e 
constitui-se como requisito importante na construção da dissertação.

Nesse sentido,  buscamos refletir a respeito da criação do 
produto, sua importância e os desafios que representa enquanto 
iniciativa de transposição do contexto acadêmico com vistas às 
demandas sociais, desenhando assim o objetivo deste artigo: refletir 
sobre os processos que possibilitaram o desenho de uma proposta 
metodológica de formação continuada de professores, exequível de 
implementação em diferentes contextos de atuação docente.

A partir da participação nos encontros do Grupo de Pesquisa 
Docência, Infância e Formação (Docinfoca), percebemos que os 
professores que ali estavam reunidos com o objetivo primeiro de 
exercerem seus papéis como professores ou tutores do Curso de 
Pedagogia à distância (UAB/UFSM), aproveitavam esse espaço 
para compartilharem também suas demandas profissionais, suas 
angústias, seus medos e também refletirem sobre a própria prática 
docente. Delimitamos, assim, o contexto problemático da pesquisa 
e seus sujeitos8 considerando ser este um espaço formativo docente 

8 Os sujeitos participantes da investigação reportada exercem a função de professores ou 
de tutores no Curso de Pedagogia à distância e, também, atuam como professores de 
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que nos levou a refletir sobre a constituição de um produto relevante, 
significativo e coerente com os propósitos da pesquisa ao discutir os 
processos da formação continuada.

Também é importante ressaltar que, por se tratar de um mestrado 
profissional, temos como requisito o desenvolvimento da pesquisa no 
contexto profissional dos acadêmicos, neste caso consideramos a 
atuação como tutora no Curso de Pedagogia à distância (UAB/UFSM) 
enquanto vínculo profissional, que, concomitante aos desafios docentes 
e acadêmicos vivenciados, permitiu-nos um olhar reflexivo a outros 
contextos formativos além da escola de atuação de Educação Básica.

A partir da constatação da potência formativa que os encontros 
com o grupo adquiriram, buscamos como estratégia de organização 
da pesquisa articular os princípios metodológicos da pesquisa-ação 
ao contexto de encontros semanais do grupo Docinfoca, tendo 
seus participantes como sujeitos da pesquisa. Tal constatação nos 
levou a reconhecer também a relevância deste estudo ao propor a 
reflexão a respeito da docência e dos movimentos que se articulam 
em comunidade e consequentemente a materialização da pesquisa 
através de uma proposta metodológica e Projeto de Extensão como 
recurso potencializador da formação continuada.

As inquietações e diálogos que emergiam nestes momentos 
de encontro do grupo contribuíram para o delineamento da questão 
problemática da investigação, que foi elaborada da seguinte maneira: 
quais elementos organizam os processos formativos/colaborativos 
de uma Comunidade Crítica Reflexiva de professores? E, ainda, 
como viabilizar a partir destes elementos a criação de uma proposta 
metodológica de formação continuada enquanto produto da pesquisa?

Educação infantil, Ensino Fundamental e Ensino Superior na rede de educação de Santa 
Maria/RS.
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Importante dizer que não almejamos uma resposta fechada 
para essa questão, visto que, ao tratarmos dessa temática, estamos 
pautadas pelos princípios da pesquisa-ação de acordo com o qual 
precisamos ponderar o caráter reflexivo e aberto que esse tipo de 
pesquisa propõe, ou seja, cada participante atribuiu seus próprios 
sentidos/entendimentos aos processos desenvolvidos.

Para isso, a partir dos princípios metodológicos da pesquisa-
ação, foram realizados encontros com os sujeitos, tendo como 
lócus as reuniões do grupo de estudos, visto por nós como contexto 
onde ocorreram as principais trocas dialógicas sobre as demandas 
vivenciadas no exercício da docência no período em que produzimos 
os dados da pesquisa de 2017 a 2019.

Para a viabilização do trabalho de coleta de dados e das ações 
no percurso de investigação, nossa opção foi pelo trabalho com as 
Matrizes Cartográficas (MALLMANN, 2005), elaboradas a partir das 
inquietações e das interações estabelecidas com os participantes.

Para tanto, este artigo está organizado em três seções, 
iniciando com a introdução para apresentar a problematização, 
objetivo, sujeitos, contexto, ações metodológicas e a estrutura desta 
escrita. A seguir, trazemos o desenvolvimento em que dialogamos a 
respeito do processo de construção do produto enquanto proposta 
metodológica para formação continuada no decorrer do processo 
investigativo. Na terceira seção, considerações finais, retomamos 
o objetivo principal e refletimos sobre os lugares para onde fomos 
levadas durante a pesquisa.

Esses lugares nos mostraram a relevância e a potência deste 
estudo ao tencionar reflexões sobre os processos formativos dos 
professores e o compromisso que a universidade assume ao levar a 
pesquisa para além do ambiente acadêmico.
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PROCESSOS DE CRIAÇÃO: DAS MATRIZES 
CARTOGRÁFICAS AO PRODUTO DA PESQUISA

Todo e qualquer movimento de pesquisa possui especificidades 
que vão se alinhando conforme se definem os objetivos, principalmente 
ao adotar-se a pesquisa-ação educacional como metodologia de 
pesquisa, considerando as possibilidades de materialização da 
pesquisa que colabore com os processos de formação continuada 
dos professores, um assunto que merece ser problematizado.

No entanto, entendemos que as problematizações percebidas 
durante o Mestrado não podem se limitar à mera observação da 
realidade presente nas instituições de ensino sobre a forma como os 
professores estão lidando com os processos de formação continuada, 
pois ao assumir uma postura crítica reflexiva frente ao tema pesquisado, 
é importante observar, interpretar, aprender e propor mudanças nessa 
realidade, de acordo com elementos problemáticos apresentados 
pelos sujeitos (FREIRE, 1986).

Nesse sentido, as pesquisas realizadas no Mestrado Profissional, 
de modo geral, partem de relações estreitas entre pesquisador e campo 
de pesquisa, permitindo não só motivar os estudos sobre o campo 
de atuação profissional dos acadêmicos, mas também a organização 
de um produto que poderá encaminhar possibilidades resolutivas ao 
problema que originaram as pesquisas.

Voltado a demandas de profissionais que estão inseridos em 
espaços educacionais, seja na esfera pública ou privada, o Mestrado 
Profissional apresenta essa premissa social de construção de propostas 
que tenham por objetivo investigar as demandas que comprometem a 
qualidade da educação. Isso demonstra a preocupação em superar a 
distância observada entre a universidade e a comunidade que a cerca, 
construindo com as instituições novas possibilidades de transformação 
das práticas realizadas.
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Dessa forma, o que se busca com a ideia do produto é viabilizar 
a transposição acadêmica que em muitos programas delimita o 
alcance das pesquisas apenas para o ambiente acadêmico, para 
que seus resultados sejam também aproveitados nos espaços de 
atuação profissional.

Na construção colaborativa do produto fomos transitando 
por questões relacionadas à formação continuada através das 
Comunidades Críticas Reflexivas de professores, tentando refletir com 
os participantes da pesquisa acerca das compreensões e construções 
dos processos formativos como possibilidades de aquisição de novos 
conhecimentos para a qualificação profissional e melhoria de nossas 
práticas educativas (GRABAUSKA; SEGAT, 2001).

Pensar no desafio de construir uma proposta de ação a partir 
da problemática real vivenciada pelo grupo, o professor/pesquisador9 

 assume o compromisso social de colaborar com os demais profissionais 
da instituição que ainda não tiveram essa oportunidade, seja através 
de novos conhecimentos compartilhados, como fonte de informações, 
multiplicador ou incentivador da mudança (BARBIER, 2007).

O entendimento do que representa pensar junto implica na 
construção de processos coletivos e colaborativos que mobilizam 
o grupo a transformar o ambiente escolar a partir de movimentos 
dialógicos e, consequentemente, a realidade em que vivem. As 
possibilidades transformadoras adquirem uma forma concreta através 
dos produtos concebidos com o objetivo de auxiliar na mudança das 
demandas trazidas na pesquisa, pois

[...] o conhecimento construído no ato de pesquisar, mais 
do que uma reflexão sobre a realidade investigada, remete a 
uma reflexão situada no contexto em que o pesquisador está 

9 Assume-se aqui o papel de professor/pesquisador, concordando com De Bastos e 
Mazzardo (2005, p. 5) que afirmam que um professor que é curioso, problematizador e 
investigador tem mais condições de enfrentar as situações vividas no cotidiano escolar, 
pois a realidade atual, científico-tecnológica, exige o aprendizado constante a respeito das 
mudanças da sociedade.
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inserido, e no qual participam diversas vozes. Portanto, produzir 
conhecimento com base nesta abordagem implica em negociar 
com os interlocutores todo o processo de investigação, de 
modo que o resultado da pesquisa seja produzido e alcançado 
no diálogo entre uns e outros. (SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 
100, grifo nosso)

Com isso, o produto traz também implícito o comprometimento 
do pesquisador ao ir além da identificação dos problemas que envolvem 
o ambiente pesquisado para a apresentação de uma proposta de 
modificação do que se observou saindo do papel para a realidade.

Como a pesquisa se propôs refletir a respeito da organização 
de um grupo de professores que compartilha suas vivências tanto na 
Educação Básica quanto nas tarefas docentes do Curso de Pedagogia 
(UAB/UFSM), vivenciamos a construção processual de Matrizes 
Cartográficas problematizadoras com o propósito de refletir e dialogar 
acerca das situações desafiadoras-limitantes dos trabalhos docentes 
dos sujeitos. A partir da vivência dessas ações o produto se constitui 
em uma proposta metodológica de formação continuada a partir da 
organização das Comunidades Críticas Reflexivas de professores, 
considerando as possibilidades de implementação nos diferentes 
espaços de atuação docente.

Para isso, buscamos “convidar” os próprios sujeitos participantes 
da pesquisa a assumirem o papel de formadores, tencionando que 
compartilhem a possibilidade de formação continuada em contexto 
com seus colegas de instituição da Educação Básica.

A organização dessa proposta está baseada nos processos 
vivenciados pelos sujeitos participantes do grupo Docinfoca/UFSM, 
e buscamos referenciar teoricamente as discussões a respeito da 
formação continuada em contexto. A seguir, por meio das Matrizes 
Cartográficas, identificamos e organizamos os elementos mais 
relevantes para o grupo, sendo eles potencializadores ou cerceadores 
da formação continuada dos professores.
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Na figura 1, buscamos apresentar a Matriz Dialógico-
Problematizadora (MDP) que foi a primeira matriz apresentada aos sujeitos 
da pesquisa e configura os principais aspectos a serem considerados 
durante a investigação: tema, contexto, problema e sujeitos.

Figura 1: Matriz Dialógico-Problematizadora (MDP)

Fonte: Organizado pelas autoras (2019).

A Matriz Temático-Organizadora (MTO), apresentada na figura 
2, possibilitou aos sujeitos expor suas inquietações e opiniões sobre 
os processos formativos vivenciados. Essas duas primeiras matrizes 
foram apresentadas aos sujeitos no primeiro encontro e além de 
possibilitar que expusessem seus entendimentos nos espações vazios 
também trazia elementos variados como recursos problematizadores 
para o diálogo com o grupo.
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Figura 2: Matriz Temático-Organizadora (MTO)

Fonte: Organizado pelas autoras (2019).

Na figura 3 trazemos a Matriz Temático-Analítica (MTA), que por ser a 
terceira matriz, nos possibilitou visualizar os dados produzidos na pesquisa 
a partir dos diálogos e reflexões realizadas com base nas outras matrizes.
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Figura 3: Matriz Temática-Analítica (MTA)

Fonte: Organizado pelas autoras (2019). 

A construção dessas matrizes foi feita com a participação dos 
sujeitos que durante os dois encontros foram convidados a refletir e 
dialogar a respeito da formação continuada.

Nesse sentido, a própria ação metodológica foi pensada a partir 
dos princípios da pesquisa-ação, visto o caráter dialógico e reflexivo que 
conduziu a construção das matrizes. Cada matriz serviu de recurso para 
os registros desses momentos, porquanto que algumas células foram 
substituídas por imagens ou trechos de música e, também, deixadas 
em branco para que os sujeitos pudessem expressar suas impressões. 

Na primeira inserção investigativa a reflexão feita pelos sujeitos 
através do uso das matrizes cartográficas representou momentos 
importantes para o andamento da pesquisa, visto que se tratava de 
uma organização até então desconhecida pelos participantes, mas 
que abordava de forma sistematizada as principais inquietações do 
grupo sobre a formação continuada. Para Mallmann (2015, p. 89),
 



98S U M Á R I O

[...] ao desenhar a MTO, na etapa de registros, o propósito 
central é orientar-se pelo foco delimitado desde a MDP. Isso tem 
sentido, principalmente, para a elaboração das interpretações 
e conclusões enquanto proposição de conceitos teóricos 
relevantes na área.

Assim, a MTO pôde ser compreendida como continuidade 
da MDP, dada a relação direta que possuem ao, primeiramente, 
elaborarmos os questionamentos e depois os problematizarmos com 
os sujeitos, como percebemos no decorrer da pesquisa. Além da 
possibilidade de transcrição dos diálogos no grupo, essa segunda 
Matriz (MTO) representou importante recurso em que os sujeitos 
escreveram suas interpretações sobre a temática. Percebemos, assim, 
que alguns participantes reconhecem o grupo como uma Comunidade 
Crítica Reflexiva de professores, mas não sabem como levar esse 
conhecimento às escolas de atuação, considerando necessário maior 
aprofundamento teórico sobre esse assunto.

Para Kemmis (1993), isso acontece em parte pelo fato de que 
os movimentos que ocorrem dentro dessas comunidades exigem 
constância nos processos de reflexão para que os professores 
compreendam como se estruturam as relações internas e o reflexo 
das contradições externas para o grupo.

Tivemos, ainda, a construção da terceira e última matriz, a Matriz 
Temática Analítica (MTA), com a qual pudemos organizar os dados 
que foram produzidos durante a pesquisa, inclusive dialogando sobre 
os desafios trazidos pelos sujeitos. A Matriz Temática Analítica (MTA) 
foi organizada no momento posterior à inserção, com os sujeitos 
participantes, quando buscamos organizar os tensionamentos que 
surgiram durante a pesquisa. Para tanto, foi preciso retomar as questões 
apresentadas no início da pesquisa e que estavam compondo a MDP, 
considerando o processo investigativo como um todo.



99S U M Á R I O

Todo esse processo investigativo que nos propomos a vivenciar 
juntamente com os sujeitos foi aos poucos se constituindo como 
proposta metodológica pensada a partir da pesquisa-ação como 
produto da pesquisa. Nesse sentido, as ações investigativas com os 
participantes do grupo Docinfoca levaram-nos a pensar em um Projeto 
de Extensão que tem como uma das suas ações o desenvolvimento 
de Curso de Formação de Professores ao qual chamamos Formação 
continuada de professores em contexto: caminhos possíveis para o 
desenvolvimento docente.

A percepção dessa possibilidade de materialização da pesquisa 
só foi possível durante a construção das Matrizes Cartográficas, em 
que os sujeitos, por vários momentos demonstraram preocupação 
com aqueles professores que compartilham o mesmo contexto, mas 
não possuem as mesmas possibilidades de formação como, por 
exemplo, a participação de ações formativas dentro da universidade.

O Quadro 1 exemplifica a ação realizada através do Curso de 
Formação de Professores em contexto.

Quadro 1: Proposição de Curso de Formação de professores

Fonte: Organizado pelas autoras (2019).

Dessa forma, ao pensar o produto como Projeto de Extensão 
voltado à formação continuada através de interações entre os 
professores, buscamos fortalecer e reforçar as relações de 
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colaboração existentes no contexto de atuação, constituindo um 
ambiente de trabalho a partir de um objetivo comum. Nesse sentido, 
o grupo de professores participantes da pesquisa organizava-se 
como comunidade autorreflexiva, através da unidade teórica e prática 
estabelecida pela pesquisa-ação ocupando-se em transformar a 
realidade dos professores que se mobilizam para enfrentar os desafios 
educacionais vividos cotidianamente (CARR; KEMMIS, 1988).

As concepções e ações organizadas coletivamente se refletem 
nos grupos de professores que, ao compartilharem a ideia de que as 
ações educativas fazem parte de uma consciência social mais ampla, 
como o processo histórico e social de transformação da educação e 
da sociedade a partir dos seus lugares de atuação, devem assumir o 
compromisso com essa mudança de realidade (CARR; KEMMIS, 1988).

No contexto educacional, a pesquisa-ação trata de investigar 
os processos que podem auxiliar na resolução de problemas 
identificados na escola pelo grupo de professores atuantes em um 
processo que ocorre desde a identificação da demanda até a sugestão 
de possibilidades de resolução e melhoramento do ambiente escolar. 
Para Freire (1980), esse processo compreende a conscientização 
do educador sobre o seu papel social como sujeito crítico, capaz de 
reconstruir a história.

A consciência de que o sujeito é responsável pela construção da 
própria história e da sociedade, modificando-a conforme as interações, 
exige postura crítica a respeito das suas próprias ações e seus reflexos na 
sociedade, visto que “a conscientização não pode existir fora da “práxis”, 
ou melhor, sem o ato ação-reflexão.” (FREIRE, 1980, p. 26. Grifo do autor).

 Para Carr e Kemmis (1988, p. 220),

 [...] a comunidade autorreflexiva estabelecida na investigação-
ação não se ocupa unicamente de transformar sua própria 
situação, já que se vê também forçada a encarar as limitações 
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não educativas impostas a educação. Essa dialética entre o 
educacional e o não educacional fixa a atenção do grupo na 
educação entendida em sua totalidade e em suas relações com 
aquela parte da estrutura social que está além da educação.  
Assim, o grupo é convidado a considerar não só o domínio da 
própria ação como também a ação educativa como parte de um 
domínio social mais amplo.

Para Grabauska e Segat (2001), com base nos fundamentos 
de Carr e Kemmis (1988), a investigação-ação educacional favorece 
o caráter dialético sobre as práticas, ao mesmo tempo em que 
desconsidera o enfoque positivista, tendo como suporte às práticas 
educativas e a compreensão que sujeitos envolvidos no processo têm 
sobre elas. Esses sujeitos precisam encontrar pontos comuns e outros 
divergentes sobre a maneira como enxergam a própria prática para 
colaborar com o melhoramento das situações verificadas através da 
reflexão crítica e dialética.

Nesse sentido, cada professor participante do Projeto de 
Extensão, se apropria de todas as etapas do processo desde a 
observação da demanda até a avaliação e reflexão das possibilidades 
de transformação da realidade vivida. Por isso, todos os ciclos que 
envolvem essa proposta se relacionam dialogicamente e colaboram na 
construção de saberes significativos à prática docente com base em 
uma educação transformadora.

Sabemos, no entanto, que, por se tratar de uma proposta 
metodológica caracterizada pelo viés dialógico-problematizador 
a respeito das situações limites, vivenciadas por professores em 
diferentes contextos de atuação, o Projeto de Extensão não pode ser 
visto como modelo capaz de solucionar todos os desafios referentes à 
formação continuada. O que buscamos aqui é convidar os professores 
a refletir através de uma proposta metodológica que fomente o diálogo, 
a participação e a autorreflexão a respeito dos próprios processos 
formativos vivenciados em contexto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do processo investigativo que nos provocou a refletir 
sobre os próprios movimentos formativos, através dos dados 
produzidos durante a pesquisa e das próprias demandas do Mestrado 
Profissional, fomos convidados também a dialogar a respeito do efeito 
de tais pesquisas ao transporem o contexto acadêmico e colocarem-
se à disposição das demandas reais vivenciadas pelos professores 
nas escolas.

Nesse sentido, os processos investigativos vivenciados durante 
o Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
levaram-nos a refletir sobre a constituição de um produto além da 
demanda acadêmica e como compromisso social à medida que 
colocamos nossas pesquisas a serviço da transformação da realidade 
educacional. Assim, seguindo o objetivo desta produção, buscamos 
refletir sobre os processos que possibilitaram o desenho de uma proposta 
metodológica de formação continuada de professores exequível de 
implementação em diferentes contextos de atuação docente.

Compreendemos que, por ser um ambiente de fomento à 
pesquisa através do desenvolvimento do conhecimento, a universidade 
pode ser vista também como contexto que promove a formação 
continuada, porquanto que os acadêmicos do Mestrado Profissional 
são professores vindos das mais diferentes realidades, com demandas 
comuns ou específicas em busca de aprimoramento e qualificação da 
sua prática pedagógica.

Dessa forma, ao propormos a materialização da pesquisa sob 
forma de um produto, neste caso uma proposta metodológica que 
resulta em um Projeto de Extensão, assumimos um compromisso com o 
contexto do qual somos parte, a escola de onde viemos e que representa 
o principal contexto de atuação e de transformação da realidade.
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No entanto, compreendemos que esse processo de 
concepção do produto é um desafio no qual fomos provocados 
a pensar em formas de concretizar aquilo que nos propomos a 
pesquisar. E esse exercício não é fácil, uma vez que percebemos 
a pesquisa como algo abstrato separado da prática vivenciada, ou 
com aplicação distante das demandas que atravessam o cotidiano 
escolar. Porém, ao sedimentarmos o saber acadêmico daquele 
relacionado à prática pedagógica, corremos o risco de ignorar 
a complexidade da educação, a qual Morin (2007) nos alerta no 
sentido de considerarmos a multidimensionalidade do contexto 
global necessário à sociedade que queremos.

Buscamos, por meio do produto, dar à pesquisa sentido 
e significado pela proposição metodológica para formação 
continuada de professores. Isso só foi possível a partir do 
momento em que compreendemos que os próprios processos 
que vivenciamos durante o Mestrado possuíam caráter formativo 
ao promover a reflexão sobre a teoria e a prática, os sujeitos, as 
ações docentes no contexto profissional. Consideramos, então, que 
os saberes construídos durante a elaboração do produto foram tão 
relevantes quanto a produção da dissertação em si, dado o caráter 
colaborativo que aplicamos a ele no sentido de almejar a formação 
continuada dos professores através de um processo colaborativo, 
crítico e dialógico.
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INTRODUÇÃO

O percurso universitário para aqueles que conseguem 
alcançar esse nível de ensino, pode ser um espaço fecundo para o 
desenvolvimento psicossocial dos estudantes, pois além da iniciação 
profissional, também desvelam e incorporam o papel de adulto. Esse 
período deve ser vivenciado de forma harmônica, entretanto, apesar de 
existir um amplo discurso de humanização da formação profissional, 
ainda se privilegia o aspecto técnico-científico em detrimento do 
interpessoal. Essa ênfase pode conduzir, gradualmente, o acadêmico 
a um processo de desumanização do outro e de si mesmo.

Aliado a essa perspectiva, a Agenda Estratégica de Prevenção 
do Suicídio (BRASIL, 2017) aponta que, em média, 11 mil pessoas 
tiram a vida anualmente no Brasil. É a quarta maior causa de morte 
entre jovens de 15 a 29 anos. O diagnóstico registrou que, entre 2011 
e 2016, ocorreram 62.804 mortes por suicídio, a maioria (62%) por 
enforcamento. O Rio Grande do Sul tem a maior taxa de óbitos, com 
10,3 mortes por 100 mil habitantes. Os homens concretizaram o ato 
mais do que as mulheres, correspondendo a 79% do total de óbitos 
registrados. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é maior entre 
os homens, cuja taxa é de nove mortes por 100 mil habitantes. Entre 
as mulheres, o índice é quase quatro vezes menor (2,4 por 100 mil). 
A partir desses dados, o problema desse estudo, se configura: quais 
os aspectos que permeiam a saúde dos estudantes e sua efetiva 
permanência na Universidade? Segundo Azevedo (2013), a atenção 
em saúde para o estudante universitário vem sendo debatida no 
Brasil há algum tempo, contudo, ainda não se efetivou plenamente 
como prática. Nesse sentido, esse estudo teórico tem como objetivo 
ampliar a discussão dos aspectos relacionados ao adoecimento dos 
acadêmicos, estimulando possíveis estratégias para enfrentamento 
dessa problemática.



107S U M Á R I O

O estudo se justifica, ao considerar a necessidade de pensar 
uma política de saúde dentro das universidades, pois pode-se dizer 
que ainda se trata de uma proposição contemporânea, sendo que as 
Pró-reitoras de Assuntos Estudantis e Comunitários possuem o papel 
de desenvolver a assistência estudantil em todos os eixos constantes 
no Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), conforme 
Decreto nº 7.234/2010, sendo a “Atenção à Saúde” (eixo IV, artigo 3º) 
um desses importantes temas a serem executados. (BRASIL, 2010).

No intuito de contribuir com as práticas educacionais, mesclando 
as áreas de saúde e educação, este estudo tenciona algumas reflexões 
sobre o ‘modo de viver’ do estudante universitário e, frente a esta realidade 
sugere ações que potencializem e realmente torne efetivo o papel da 
universidade na formação integral e genuína do ser humano. Destaca-
se que o significado e conceito de genuíno defendido neste estudo 
manifestam-se como sendo aquele que atende as três esferas da existência 
humana: biológica, emocional e psicológica.  O olhar e a atenção para 
as especificidades do ser humano tornam-se um importante diferencial 
no cuidado educacional que as Universidades podem oferecer, pois em 
muitas situações é somente neste local que o estudante estabelece alguns 
vínculos favoráveis ao enfrentamento de suas problemáticas.

A abordagem metodológica teórica se justifica, considerando 
que alguns estudos, tais como os de Oliveira e Padovani (2014), 
Padovani et al. (2014) e Soares; Pereira e Canavarro (2014) evidenciam 
a vulnerabilidade dos universitários e apontam para a necessidade 
de ampliar a discussão em torno da saúde e do desenvolvimento de 
programas de prevenção e intervenção voltados a este público.

Por este ângulo, se apresenta inicialmente alguns 
desdobramentos evolutivos sobre o percurso universitário, saúde e 
adoecimento, bem como, as políticas públicas de Saúde no Ensino 
Superior brasileiro e, na sequência, uma discussão propositiva 
sobre possíveis estratégias de enfrentamento da problemática, 
contemplando as conclusões possíveis para agora.
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ENSINO SUPERIOR

Estudar em uma universidade é uma condição privilegiada, menos 
de dez por cento da população brasileira tem acesso ao Nível Superior 
de ensino (INEP/MEC, 2003) 10. Atualmente, devido a implementação 
de algumas políticas, esse índice aumentou, porém, os números ainda 
não são próximos do ideal, considerando que expressivo quantitativo 
da população brasileira continua fora do Ensino Superior. Esses dados 
foram expressos em pesquisa recente sobre a situação da Educação 
Superior no País: “nos últimos 14 anos, o número de matrículas em 
cursos presenciais nas IES privadas e públicas aumentou de forma 
expressiva, chegando a crescer 141%.” (FIGUEIREDO, 2016, p. 5).

Para Vieira e Nogueira (2017) a reforma da educação superior 
no Brasil desenvolveu-se mediante recortes históricos organizados em 
quatro distintos momentos, a saber: o primeiro localiza-se entre a fase 
da criação das primeiras instituições até meados dos anos sessenta 
do século XX; o segundo se situa entre a reforma universitária de 1968 
e meados dos anos noventa; o terceiro corresponde aos governos de 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e a efetivação da reforma 
do Estado; já o quarto e mais recente momento relaciona-se aos 
governos de Lula e o primeiro governo de Dilma Rousseff (2003-2014), 
mais especificamente ligado ao quadro da ampliação do acesso à 
Educação Superior.

No entanto, para os que acessam, é preciso garantir o 
desenvolvimento não somente em seu percurso acadêmico e formativo, 
mas também possibilitando condições saudáveis de permanência 
visando preparar de modo mais amplo o seu ingresso no mundo 
profissional. Universidades formam estudantes que são ou serão 

10 Tomou-se como referência o ano de 2003, pois está relacionado ao início do quarto momento 
da reforma da educação superior no Brasil, proposto por Vieira e Nogueira (2017), mais 
especificamente ligado ao quadro da ampliação do acesso à Educação Superior. 
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profissionais detentores de opinião com potencial de influenciar as 
condições que afetam a saúde das pessoas, por isso seria interessante 
que essa instituição fosse alavanca motivacional sustentando baixos 
índices de adoecimento entre os estudantes.

SAÚDE E ADOECIMENTO NO 
PERCURSO UNIVERSITÁRIO

Atualmente é possível observar maior disseminação dos 
incentivos a práticas que visem a manutenção da saúde da população 
em geral. Entretanto, no cenário mundial verifica-se que constantemente 
as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas impulsionam as 
pessoas para uma intensa procura por qualificação e crescimento 
pessoal/profissional que em consequência disso, em diversos casos, 
optam por renunciar a práticas saudáveis em seu cotidiano. Diante 
disso, como resultado de políticas de ampliação do acesso, evidencia-
se a expansão da educação pública superior no Brasil (BRASIL, 2014), 
caracterizando a Universidade como um espaço desafiador para todos 
os indivíduos que nela se encontram.

A maioria dos estudantes ingressantes no Ensino Superior, está 
na adolescência, sendo este o ciclo intermediário e preparatório para 
vida adulta em que acontecem vivências significativas e determinantes 
que influenciam o desenvolvimento da maturidade psicoafetiva e a 
afirmação dos papéis sexuais e sociais, para fins de consolidação 
da sua identidade pessoal e profissional (SCHERER; SCHERER e 
CARVALHO, 2006). Além disso, nota-se que o primeiro semestre, se 
configura como um período crítico da vida universitária, em decorrência 
das transformações abruptas dos ambientes de estudos, mudança de 
rotina, possíveis desilusões com a escolha do curso, além da troca de 
amigos, de cidade e o afastamento da família.
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Esta fase vivenciada pelos calouros implica também em desafios 
consideráveis como aquisição do domínio da linguagem técnica e formal, 
a construção de uma identidade profissional, adaptação ao novo espaço 
físico, perda da referência da sala de aula única como ponto de apoio, 
desligamento abrupto do grupo de amigos da escola e estabelecimento 
de vínculos com base em interesses e aspirações futuras. Esse novo 
cenário caracterizado pela multiplicidade de valores éticos, morais, 
religiosos e culturais, geralmente, é motivo de muita apreensão e 
ansiedade, podendo ser gatilho e/ou propulsor de dificuldades.

Outros aspectos que devem ser observados são os acidentais, 
dentre os quais se encontram: adoecimento/morte de um familiar, 
separação dos pais, rompimento amoroso, gravidez, aborto, 
problemas financeiros, entre outros que podem se manifestar ao longo 
da vida do acadêmico, geralmente refletindo negativamente no seu 
percurso formativo. Somado a isso, encontram-se as dificuldades de 
aprendizagem, o lidar com o outro e as questões éticas, as quais são 
inerentes ao conteúdo curricular, porém, também são sugestivas de 
muita angústia e preocupação entre os discentes.

Consideram-se ainda, alguns fatores nevrálgicos que podem 
impactar os discentes relacionados à conclusão de curso, começa no 
período de estágios, no qual, segundo Scherer, Scherer e Carvalho 
(2006), o estudante se vê frente a um novo papel, ocasião em que 
deve confrontar seu conhecimento teórico com as situações reais e 
imprevisíveis da prática profissional. Já no momento final, para Saupe 
e Geib (2002), o estudante encontra-se na iminência de se tornar um 
profissional e consequentemente perder a tutela da instituição e dos 
professores num momento em que ainda se sente inseguro para 
assumir sua identidade profissional.

Ao possibilitar a criação e o aprimoramento da competência 
técnica, as instituições de ensino superior geralmente negligenciam 
nos aspectos relacionados à competência interpessoal, por ser 
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encarada como um a priori, um “dom” do indivíduo, não carecendo 
o desenvolvimento de tais habilidades (MOSCOVICI, 2004). Aliado a 
essa perspectiva, estudos revelam que os problemas de saúde mental 
são superiores em prevalência e intensidade entre os estudantes 
universitários se comparados com os jovens da mesma faixa etária, 
porém, não universitários (PERES, 2003; CERCHIARI, 2004; CERCHIARI 
et al., 2005; CAVESTRO, 2006; NEVES e DALGALARRONDO, 2007; 
ASSIS, 2010; SILVA, 2010; BARDAGI; HUTZ, 2011; RAMIS, 2012).

Diante disso, se observa que o processo de formação do estudante 
universitário parece ainda pouco humanizado, sendo priorizada a 
dimensão intelectual ou cognitiva, em detrimento das dimensões 
emocionais e sociais que integram a totalidade da pessoa humana, indo 
contra a perspectiva do projeto atual desta instituição, o qual leva em 
consideração a multidimensionalidade da natureza do homem.

POLÍTICAS DE SAÚDE NO ENSINO SUPERIOR

As instituições educativas constantemente sofrem rupturas, 
transformações e reestruturações, adequando-se as necessidades 
e demandas que lhe são dirigidas e, assim, mantendo-se ao longo 
do tempo. As universidades, por exemplo, são instituições de origem 
medieval que sobrevivem as profundas adaptações da sociedade e 
a despeito dos interesses econômicos, políticos, culturais e sociais 
mantêm-se vivas, ativas e produtivas, mesmo que para isso tenham 
que se reinventar continuamente.

A atenção à saúde dos estudantes de graduação como política 
institucional de assistência estudantil no Brasil trata-se de uma linha 
temática relativamente nova, pois começou a ser delineada apenas 
em 2007. Ofertada pela administração central das Universidades e 
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pelo governo federal, a partir de uma demanda do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), 
quando foi instituído, o Programa Nacional de Assistência Estudantil 
(PNAES), pela Portaria Normativa Nº 39, de 12 de dezembro de 2007 
(BRASIL, 2007). Esta Portaria se tornou o Decreto Nº 7.234 em 19 julho 
de 2010 (BRASIL, 2010). O PNAES apresenta no eixo IV, artigo 3º, a 
linha temática: atenção à saúde, dentro de uma área estratégica de 
permanência do estudante na Universidade.

As discussões para apresentação da Proposta de Diretrizes 
para Estruturação da Atenção à Saúde dos Estudantes nas Instituições 
Federais de Ensino Superior (IFES) destacaram-se no FONAPRACE, 
em 2011. O documento apresentado aponta, entre outros, o 
encaminhamento para que as IFES desenvolvam a política nacional 
de atendimento à saúde do estudante universitário, respeitando 
os princípios do SUS11 e promovendo ações no campo da Atenção 
Primária à Saúde (FONAPRACE, 2012).

Apesar de ser um início efetivo e importante, a construção de 
políticas e ações de atenção a saúde dentro da Universidade já tem 
demonstrado limitações, apontando a necessidade de ir além da 
concepção atual de assistência. Embora as práticas assistenciais 
à saúde vigentes voltadas para os adolescentes se orientem 
predominantemente para agravos de origem biológica, o perfil de 
mortalidade desse grupo populacional manifesta-se relativamente 
pouco em agravos orgânicos, o biológico não deveria ser a dimensão 
dominante na intervenção.

Rabello (2010) complementa que saúde é uma categoria 
resultante da interação do homem como ser biológico, social e 

11 O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão 
arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso 
integral, universal e gratuito para toda a população do país. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude>.
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espiritual no contexto das organizações sociais, em cada momento 
histórico dado, expressando o nível de bem-estar físico, mental, 
social e espiritual do indivíduo, da família do coletivo de trabalho e 
da comunidade. No processo de inserção na vida universitária, o 
meio demanda do estudante uma mudança nos seus métodos de 
estudos, maior dedicação de tempo as atividades acadêmicas e uma 
preocupação maior pelo êxito que devem obter para garantir um bom 
futuro profissional (GUTIÉRRES et al., 2010).

As condições de saúde dos estudantes podem ser afetadas 
na medida em que as exigências acadêmicas, as dificuldades de 
aprendizagem e a aquisição de habilidades transparecem situações 
de fracasso ou êxito, que acompanhadas do ritmo de estudos, carga 
horária, exigência dos docentes, pressões do grupo, competitividade 
entre colegas, mudanças nos horários de alimentação e no ciclo de 
sono podem alterar as condições de saúde (GUTIÉRRES et al., 2010).

Neste sentido Azevedo (2013) salienta que a população 
universitária tem cada vez mais buscado suporte para atender as suas 
dificuldades, entretanto dentro da instituição, não estão encontrando 
locais apropriados, pois nem todas as universidades possuem 
programas ou serviços de atenção em saúde.

PENSANDO O APOIO DE SAÚDE 
AOS ACADÊMICOS 

No início do século XX, entende-se que a proposta da educação 
em saúde atribuía aos profissionais da área responsabilidades de 
desenvolver os conhecimentos científicos capazes de intervir sobre a 
doença, diagnosticando e tratando o mais brevemente possível. Ao 
educador cabia puramente o papel de gerar e executar ações educativas.
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Nessa perspectiva, até o final da década de 1970 e início dos 
anos 1980, a educação em saúde era utilizada com o propósito de 
eliminar ou diminuir a ignorância da população sobre as causas 
biológicas das doenças, desconsiderando-se por completo os valores 
culturais das populações ou grupos populacionais trabalhados. Por um 
lado, as ações educativas ficavam restritas às questões de higiene e 
conscientização sanitária, assumindo, predominantemente, um caráter 
individualista, autoritário e assistencialista, de cunho exclusivamente 
informativo (ALVES, 2003).

Por outro lado, a ideia de que a saúde é produzida socialmente, 
estando relacionada a um conjunto de valores como a solidariedade, 
a equidade, a democracia, a cidadania, a justiça social e a valorização 
da vida são bem mais recentes. Em consequência, a partir desse novo 
entendimento, as determinações da saúde passaram também a ser 
pensadas em relação às dimensões sociais, culturais, econômicas 
e políticas. Assim, no mundo contemporâneo, não se pode pensar a 
promoção da saúde sem uma ação coordenada com outros setores da 
sociedade: governamentais, não governamentais e com a sociedade 
civil (ANDRADE; CUNHA, 2001).

Nesse contexto de princípios democráticos, nos quais se incluem 
a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação 
e corresponsabilidade pela vida social, «a educação cidadã concorre 
para a compreensão da saúde como direito. Mais do que isso, promove 
o exercício desse direito através da capacitação para agir, individual e 
coletivamente» (BRASIL, 2002, p. 8).

Cabe inferir ainda, que na Constituição Brasileira, promulgada 
em 1988 (BRASIL, 1988), o conceito ampliado de saúde passou a 
tomar forma, sendo considerada em seu aspecto positivo e indo muito 
além de suas consequências imediatas, indicadas negativamente, 
como a doença e a morte. A saúde passou a ser vista como resultado 
de um processo de produção social que expressa a qualidade de vida 
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de uma população e que é gerada a partir das capacidades políticas, 
ideológicas, cognitivas, econômicas, organizativas e culturais do ser 
humano (BRASIL, 2003).

Esses novos conceitos dão suporte aos projetos de intervenção 
sobre a realidade, ou seja, a prática cotidiana de assistência aos 
indivíduos é orientada pela visão que se tem de saúde, doença, vida, 
trabalho, daí por diante (FRACOLLI; BERTOLOZZI, 2003). No contexto 
educativo, segundo Lervolino (2000), essas conquistas orientam o 
aluno para o reconhecimento e expressão de suas necessidades, 
possibilitando a oportunidade de refletir sobre seu papel histórico 
e colaborando para possíveis transformações por intermédio da 
consciência e mudança social.

Diante disso, considerando que a educação em saúde 
não pode mais ser vista como um espaço subordinado e paralelo 
à prática médica, ela deve ser repensada a partir dos conceitos e 
práticas dos diversos grupos sociais, da forma como eles estão 
inseridos no processo de produção e nos fatores que determinam a 
saúde, a doença e as condições de vida. Assim, não se pode mais 
pensar a educação na ou para a saúde, uma vez que o conceito 
de saúde não está mais centrado na doença e sim na qualidade 
de vida e a educação não pode mais ser pensada somente como 
instituição de ensino. Educação e saúde devem ser pensadas como 
conceitos interligados e a educação em saúde deve ser uma área 
do conhecimento elaborada para compreender as condições de vida 
dos diferentes grupos populacionais e, a partir dessa compreensão, 
direcionar sua atenção para rever criticamente as práticas de saúde 
existentes e a relação dos trabalhadores da saúde entre eles e com a 
população. Para tanto, é fundamental a criação de mecanismos que 
garantam a participação efetiva desses sujeitos em todo o processo 
educativo (ARROYO, 2001, MIRANDA, 2001).
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Desde o início da década de 1980, esses caminhos têm sido 
repensados pelo Ministério da Saúde, que tem procurado reorientar 
o enfoque das ações educativas no sentido de estimular o trabalho 
participativo intersetorial e estruturar estratégias para compreensão das 
condições de vida dos diferentes grupos sociais e subsidiar a reflexão 
dos mecanismos para transformá-las. Neste sentido, evidencia-se a 
importância do papel do trabalhador em saúde no desenvolvimento de 
ações educativas (BRASIL, 1990).

Pela complexidade de sua dimensão, a educação em saúde 
requer a presença de diferentes perspectivas. Para isso, utiliza os aportes 
teóricos presentes na Pedagogia Social, nas Ciências da Educação, nas 
Ciências da Saúde e nas Ciências Sociais (MARTINEZ et al., 2000). Os 
autores referem que, na perspectiva educativa, uma ação promotora 
da saúde deve incidir sobre o processo cognitivo, uma vez que 
pretende conseguir a compreensão sobre os conteúdos informativos 
que as pessoas recebem, de forma a poderem analisá-los, sintetizá-
los e aplicá-los; sobre o processo afetivo, uma vez que afeta crenças, 
atitudes e valores que sustentam, implicam e estimulam a participação 
e ainda sobre o processo psicomotor, desenvolvendo habilidades e 
competências que propiciam a atuação individual e comunitária.

Deste modo compreende-se que a Educação em Saúde estimula 
o desenvolvimento de uma consciência crítica, originando a aquisição 
de práticas que visem à promoção, manutenção e recuperação da 
própria saúde e, consequentemente, da saúde da comunidade da qual 
pertence. Além disso, salienta-se o ambiente acadêmico possibilita o 
indivíduo ressignificar saberes, aprimorar atitudes e adquirir habilidades 
ampliando a visão de mundo, de homem, de sociedade e, portanto, de 
educação e, também, de saúde.

Os estudantes universitários são tidos como um grupo especial 
de investimento social no país, nesse sentido se torna importante 
empreender esforços focados nessa área, dando ênfase não somente 
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as condicionalidades locais, mas também as especificidades do ser 
humano nessa fase da vida, a fim de combater os indicativos que 
se manifestam e sustentar um cuidado educacional diferenciado e 
comprometido com a integridade de seus educandos.

Este estudo destaca a gravidade das questões relacionadas a 
saúde dos universitários que, a despeito da justificativa da situação de 
crise política e econômica que o Brasil vem atravessando (BARBOSA 
FILHO, 2017), não deve ser descuidada ou ter as providências a 
esse respeito adiadas. Partindo desse pressuposto e considerando a 
demanda física e emocional que vem se manifestando, as fragilidades 
institucionais no apoio a essa área, as dimensões das universidades, 
bem como as possíveis relações de adoecimento com os índices de 
aproveitamento, retenção e evasão, se sugere como estratégia de 
enfrentamento, a implementação de Serviços de Apoio à Saúde, de 
modo que venha não somente ao encontro específico desse perfil, 
mas também reforçar esse viés da Política de Assistência Estudantil 
nacional (BRASIL, 2010).

Para Días e Gómez (2007), o ambiente acadêmico pode ser 
estressante quando não apresenta condições e normas adequadas 
que permitam o desenvolvimento saudável da socialização e 
incentivem a comunicação de alunos com professores, pais, 
familiares e com a sociedade. Assim, quando o indivíduo é exposto a 
um estressor e tem alto nível de suporte social, os efeitos negativos 
do estresse tendem a não aparecer.

Segundo Feldman et al. (2008), tal suporte pode advir de recursos 
oferecidos por todos que cercam o sujeito, fornecendo apoio emocional 
significativo e oportunidade de partilhar interesses comuns e situações 
em que o indivíduo se sinta compreendido e respeitado. Padovani e 
colaboradores (2014) ressaltam ainda, que não é apenas a presença 
desses recursos que proporcionam o suporte social, mas sim a 
percepção que a pessoa tem de tal presença que torna o suporte eficaz.
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CONCLUSÕES POSSÍVEIS PARA AGORA

Ao ampliar a discussão dos aspectos relacionados ao adoecimento 
dos acadêmicos, estimulando possíveis estratégias para enfrentamento 
dessa problemática, se concluiu que a estruturação da linha de atenção 
à saúde, dentro da política de assistência estudantil das instituições de 
nível superior se deu de forma tardia e seu princípio foi marcado pela 
carência de dinâmicas efetivas no contexto organizacional e operacional, 
fato este que pode ter contribuído para a tonicidade dos problemas 
que atualmente envolvem essa área. De modo geral, as exigências da 
vida universitária evidenciam que o estudante, desde o seu ingresso na 
universidade, deve despender recursos físicos, cognitivos e emocionais 
complexos para o manejo das demandas desse novo ambiente.

A demanda relacionada ao adoecimento dos universitários, 
principalmente no âmbito da saúde mental, deve ser tratada com 
maior atenção, pois a morbidade psicológica não implica apenas 
em prejuízos da própria saúde, do desempenho e da qualidade de 
vida, mas pode trazer consequências importantes no campo familiar, 
institucional e com os pares.

Portanto, além do acesso ao Ensino Superior, é desejável 
ponderar as reais necessidades dos estudantes e traçar estratégias para 
contemplá-las com efetividade. Isso reforça a demanda de adequação, 
no sentido da incorporação de espaços e ações direcionadas a saúde, 
inserida diretamente no contexto das universidades.

Nessa perspectiva, este estudo, incentiva a estruturação de 
proposições institucionais considerando a necessidade de combater 
essa configuração de adoecimento dos estudantes que vem se 
mostrando em crescente latência e a busca de resultados educacionais 
cada vez mais significativos, aliados ao compromisso coletivo constante 
de práticas de saúde que acompanhem o ritmo das inovações e dos 
novos padrões de interação social e tecnológico.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa, desenvolvida no Mestrado Profissional em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional, vincula-se à Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Durante o período, realizaram-se estudos e 
reflexões que ampliaram e aprofundaram conhecimentos acerca da 
gestão educacional e, mais especificamente, sobre os processos 
formativos docentes e seu necessário diálogo com os documentos que 
orientam a organização das práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
aprofundando com o contexto da pesquisa - o berçário.

A pesquisa teve abordagem qualitativa e se caracterizou como 
pesquisa participante, realizada a partir de encontros dialógicos e 
questionário com professoras que atuavam no berçário em Escolas de 
Educação Infantil com autorização de funcionamento, estas que são 

Escolas Privadas de Educação Infantil autorizadas para funcionamento 
pelo Conselho Municipal de Educação de Santa Maria e que se 
encontravam com a documentação atualizada  da rede privada de 
Santa Maria, Rio Grande do Sul.

Historicamente, o processo de gestão da Educação Infantil 
apresentou redimensionamentos, acompanhando o movimento 
de discussões voltado à organização e implementação de Políticas 
Públicas Educacionais, que passaram a valorizar e evidenciar essa 
etapa da Educação Básica. Na Constituição Federal (CF) de 1988 foi 
garantido, pela primeira vez na história da Educação Infantil brasileira, 
o direito de as crianças de zero a seis anos frequentarem creches e 
pré-escolas. Esse marco evidencia a perspectiva de mudança, o que 
pode ser identificado na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDB), 
Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996). A partir disso, a Educação Infantil foi 
considerada a primeira etapa da Educação Básica. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional trouxe 
orientações enfáticas acerca da importância da elaboração do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) de forma participativa, elencando 
as necessidades da escola e objetivos a serem alcançados, visando 
à qualidade da educação e desenvolvimento integral das crianças 
(BRASIL, 1996). Documentos publicados, tais como os Parâmetros 
Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil (BRASIL, 2006), 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009b) 
e Base Nacional Comum Curricular (2017), trazem a preocupação com 
a Educação Infantil, e são importantes e necessários. Assim, faz-se 
mister que a gestão e os professores conheçam esses documentos - 
alguns deles vieram para embasar a prática a respeito da qualidade da 
educação e cuidado oferecido às crianças, pois o trabalho pedagógico 
deve ser organizado de forma que promova o desenvolvimento 
integral das crianças em seus aspectos de educação, cuidados físico, 
psicológico, intelectual, social e político.

A escolha desse contexto se justificou pelo fato de uma das 
autoras estar trabalhando como professora em uma das escolas há três 
anos, e, ainda, por serem autorizadas pelo Conselho Municipal de Santa 
Maria. As participantes do estudo foram duas escolas de Educação 
Infantil da Rede Privada e os sujeitos da pesquisa foram professoras 
de berçário das referidas escolas. Justificou-se a proposição desta 
pesquisa também pelo fato de acreditar que, mesmo tendo políticas 
nacionais qualificadas e processos de formação inicial consistentes, 
muitas vezes, ainda, as práticas são pautadas em ações não planejadas, 
quase intuitivas, e, por isso, foram propostos encontros pautados no 
diálogo, no afeto, discutindo elementos das políticas públicas, ouvindo 
as professoras sobre o Projeto Político Pedagógico de suas escolas.

As escolas, por normatividade, precisam possuir Projeto Político 
Pedagógico, que deveria ser um dos documentos orientadores das 
práticas. Entretanto, a partir de vivência na escola, não se teve a 
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oportunidade de conhecer o documento antes da pesquisa. Por isso, 
acreditou-se ser necessário pensar sobre as práticas pedagógicas, 
contando com formação continuada e tendo como foco as orientações 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009b) e 
da Base Nacional Comum Curricular (2017), para que haja discussões 
nas escolas sobre essas Políticas Públicas, e para que isso reflita no 
Projeto Político Pedagógico da escola, compreendendo-se, assim, as 
políticas para a organização das práticas.

As instituições de Educação Infantil privadas precisam, 
além do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, da autorização da 
Prefeitura Municipal para atuarem como estabelecimento comercial, 
credenciamento e autorização de funcionamento do Conselho 
Municipal de Educação para atuarem efetivamente como “Instituição 
de Educação Infantil”. As escolas autorizadas são fiscalizadas pelo 
Conselho Municipal de Educação (CME), que possui um grande 
desafio, diretamente relacionado à necessária atuação qualificada do 
CME como órgão normativo e de controle social. Neste contexto, as 
escolas com autorização de funcionamento possuem documentos, 
conforme citado no artigo 37 da Resolução CMESM nº 30, de Santa 
Maria/RS. Essa normatização é muito importante, embora se saiba que 
há escolas voltadas à oferta da EI que ainda não estão credenciadas 
e autorizadas e mesmo assim, continuam em pleno funcionamento.

Diante da demanda evidenciada, em que o principal motivo 
da pesquisa foram as crianças e a vivência dessa infância nesses 
espaços, investigou-se a problemática acerca de quais relações 
de conhecimento vinham sendo construídas entre as orientações 
dispostas nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) das duas escolas 
pesquisadas e os planejamentos das práticas pedagógicas das 
professoras de Berçário. Buscávamos compreender como se dava a 
permanente construção dos PPPs em articulação as políticas públicas 
e as práticas desenvolvidas pelas professoras dos berçários.
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Há, no contexto atual, embora os docentes pouco os conheçam, 
três principais documentos orientadores da prática pedagógica – o 
Projeto Político Pedagógico, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil (2009b) e a Base Nacional Comum Curricular (2017). 
Dentre os tantos motivos que geram tal desconhecimento e a falta de 
uma participação efetiva de muitos professores estão a falta de tempo, 
de recursos financeiros, a falta do reconhecimento da relevância da 
educação para a sociedade etc. A partir disso, esta pesquisa buscou 
compreender as fragilidades na organização das práticas pedagógicas. 

Ao realizar este estudo, propôs-se, como principal objetivo, 
compreender as relações construídas pelas professoras entre o que está 
proposto no Projeto Político Pedagógico da escola e o planejamento 
das práticas pedagógicas das professoras de berçário de duas 
escolas privadas da região leste de Santa Maria/RS. Como objetivos 
específicos foram considerados: Investigar quais são os princípios 
norteadores das práticas pedagógicas das professoras pesquisadas; 
identificar quais os entendimentos das professoras de berçário acerca 
dos Projetos Político Pedagógicos das Escolas; viabilizar diálogos 
que possibilitem às professoras de berçário envolvidas na pesquisa 
participar da elaboração de um instrumento para organizar a prática 
pedagógica cotidiana; promover espaços de reflexões acerca das 
práticas pedagógicas a partir de encontros dialógicos.

Teve-se, por fim, a partir dos diálogos colaborativos 

problematizadores, a intenção de propor um Protocolo Pedagógico de 
Formação Continuada, como estratégias de diálogos colaborativos para 
práticas de Educação Infantil, pensado de forma colaborativa, capaz de 
viabilizar a reflexão e novas e diferentes formas de organizar as práticas. 
Para tanto, foi necessário dialogar sobre os aspectos relacionados 
à gestão pedagógica de forma articulada às políticas públicas que 
orientam a organização dessa primeira etapa da Educação Básica.
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Conforme Lück (2009), a gestão pedagógica está diretamente 
ligada ao foco da escola, que é o de promover a aprendizagem, 
sendo necessários processos formativos nesses locais, para que 
se possibilitem tempos e espaços para encontros, trocas de ideias, 
reflexões, criação de estratégias para mudanças e recriações, criação 
de vínculos e afetos entre os sujeitos, sempre movidos pela melhoria 
das práticas pedagógicas com as crianças.

DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS 
DO PROCESSO DE PESQUISA

Para o percurso metodológico desta pesquisa, realizou-se uma 
reflexão teórica sobre a abordagem de pesquisa e o instrumento de 
coleta de dados. A metodologia de um estudo exerce papel muito 
importante na produção científica, na medida em que se propõe 
alcançar os objetivos, a partir de caminhos a serem seguidos, a fim 
de efetivar a pesquisa. Este estudo caracterizou-se como pesquisa 
participante, de natureza exploratória e abordagem qualitativa, a 
qual permite adotar técnicas e procedimentos diversificados, com o 
propósito de aprofundar a compreensão dos dados, pois tem caráter 
exploratório, que estimula o entrevistado a pensar e se expressar 
livremente. Sobre a abordagem qualitativa, nas palavras de Diehl e 
Tatim (2004, p. 52), é importante considerar que:

Os estudos qualitativos podem descrever a complexidade 
de determinado problema e a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por 
grupos sociais, contribuir no processo de mudança de dado grupo 
e possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento 
das particularidades do comportamento dos indivíduos.
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Essa metodologia utilizada contribuiu muito para a aproximação 
da realidade que se pretendia conhecer, colaborando para o 
desenvolvimento da pesquisa. Nas pesquisas qualitativas, ao 
estudar a realidade, tem-se interesse por gerar condições para sua 
transformação. Utiliza-se a pesquisa participante justamente por estar 
ancorada no envolvimento e na ação do pesquisador junto aos grupos 
interessados, determinada pela dinâmica das situações pesquisadas 
(GIL, 2010). A pesquisa participante:

[...] envolve a distinção entre ciência popular e ciência 
dominante. Esta última tende a ser vista como uma atividade 
que privilegia a manutenção do sistema vigente e a primeira 
como o próprio conhecimento derivado do senso comum, que 
permitiu ao homem criar, trabalhar e interpretar a realidade, 
sobretudo a partir dos recursos que a natureza lhe oferece. [...] 
a pesquisa participante mostra-se bastante comprometida com 
a minimização da relação entre dirigentes e dirigidos e por essa 
razão tem-se voltado sobretudo para a investigação junto a 
grupos desfavorecidos, tais como os constituídos por operários, 
camponeses, índios, etc. (GIL, 2010, p. 57).

Essa escolha metodológica se deu a fim de melhor responder 
à questão investigativa da pesquisa. Desse modo, o desafio foi 
organizar tempos e espaços potencializadores do diálogo como um 
processo de trabalho colaborativo e de organização do próprio grupo 
de professores de berçário.

As instituições que participaram da pesquisa foram escolhidas 
por terem autorização de funcionamento pelo Conselho Municipal de 
Educação, no segundo semestre de 2018. A Pesquisa Participante é 
uma das modalidades de pesquisa qualitativa que, segundo Chizzotti 
“[...] parte do fundamento de que há uma relação entre o mundo real e 
o sujeito” (1995, p. 79). Justamente por concordar com essa afirmativa 
é que a pesquisa se dá no mundo real do pesquisador, ou seja, no 
próprio local de trabalho, com os elementos que dele mais trouxeram 
inquietação – PPP e as práticas com os bebês.
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Os sujeitos da pesquisa foram professoras de berçário. É 
justamente no local em que uma das pesquisadoras trabalhava que 
nasceu a pesquisa proposta, no intento de buscar qualificar as práticas, 
tempos e espaços do trabalho pedagógico com os bebês, também, 
observando a necessidade de diálogos sobre as práticas pedagógicas 
e a reflexão dialógica entre as professoras. Os instrumentos que 
viabilizaram a produção de dados foram interlocuções com sujeitos, 
encontros dialógicos e questionário com professoras que atuavam em 
turmas de berçário na Educação Infantil de instituições privadas de Santa 
Maria/RS. Os diálogos foram realizados nas Escolas e os questionários 
foram feitos por meio do formulário Google Docs. Os encontros 
dialógicos foram um instrumento viabilizador entre a pesquisadora e 
as participantes, possibilitando uma troca entre pesquisador e sujeito. 
Essa interlocução dos sujeitos foi realizada a partir de encontros, com 
processos formativos em relação às práticas pedagógicas no berçário, 
refletindo sobre o que orienta as práticas. De acordo com as respostas, 
também foi realizado um encontro colaborativo dialógico em cada 
escola, o qual foi organizado com excertos do PPP e das Políticas 
públicas, como DCNEI, BNCC, imagens e palavras de acordo com o 
que foi respondido no questionário.

Em nenhum momento o olhar do PPP das escolas foi para analisar 
ou desqualificar o documento orientador, mas para dialogar sobre o 
documento e a relação com as práticas, a fim de qualificar as práticas 
com os bebês. Os encontros foram dinâmicos, com indagações sobre 
o Projeto Político Pedagógico, Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil (2009b) e Base Nacional Comum Curricular (2017). 
Foram discutidos elementos que constituem as práticas pedagógicas 
do berçário, pensando, nesse contexto, o espaço para os bebês e 
as crianças pequenas que temos nas escolas, levando em conta os 
documentos que orientam a prática com bebês.
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Partindo-se dessa contextualização, pretendeu-se construir, 
como produto da pesquisa, um Protocolo Pedagógico de Formação 
Continuada, como estratégias de diálogos colaborativos para práticas de 
Educação Infantil, a partir dos diálogos com os sujeitos, um instrumento 
colaborativo para pensar a (re)elaboração das práticas, resultando, a 
partir das inquietações e diálogos, num mecanismo de socialização de 
informações, legislação e orientações referentes às práticas, mantendo 
relação com as Políticas Públicas e criando um instrumento colaborativo 
capaz de orientar e (re)organizar as ações pedagógicas.

O trabalho na Educação Infantil com o berçário possui demandas 
específicas para as crianças pequenas, exigindo profissionais 
qualificados na área e comprometidos com esse ambiente educativo, 
pensando nas ações educativas para o desenvolvimento das 
crianças. Pode-se dizer que as políticas públicas educacionais visam 
e orientam à melhoria da qualidade da educação a partir dos princípios 
da autonomia, da colaboração, da participação, da igualdade de 
oportunidades e da inclusão social.

As DCNEI explicitam que a Proposta Pedagógica ou Projeto 
Político Pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e 
define as metas pretendidas para a aprendizagem e o desenvolvimento 
das crianças. Segundo as orientações das Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil, as políticas públicas precisam ser 
elaboradas em um processo coletivo, com a participação da direção, 
dos professores e da comunidade escolar (BRASIL, 2009b).
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CONTEXTOS HISTÓRICOS DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS EDUCACIONAIS DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: CAMINHOS PARA ELABORAÇÃO 
DE NOVAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS

A educação sofreu diversas mudanças, com muitas lutas, desde 
a Primeira Constituição, em 1824, até hoje, com inúmeras alterações 
nas leis de ensino. A criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96, e suas posteriores mudanças indicam 
que, nos últimos anos, existiu abertura para mudanças e novos caminhos.

A Constituição Federal de 1988, seguida pelo Estatuto da Criança 
e do Adolescente, em 1990, e, posteriormente, a LDB, reconhece a 
Educação Infantil como integrante da Educação Básica e sua inserção 
no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Então, 
inserção no FUNDEB indica diretamente uma maior preocupação com 
a formação de seus profissionais.

Em 1999, a Resolução CEB nº 01/1999 da Câmara de Educação 
Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE) instituiu as 
DCNEI, as quais afirmavam a autonomia das instituições na elaboração, 
execução, acompanhamento e avaliação das instituições de Educação 
Infantil (BRASIL, 1999). Depois de dez anos, essa importância foi 
reafirmada na elaboração das novas DCNEI, sendo, em 17 de dezembro 
de 2009, aprovadas na Resolução CNE/CEB nº 5/2009. Essa aprovação 
destaca a relevância da observação das DCNEI na organização das 
propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil brasileiras, 
revogando-se a Resolução CEB nº 01/1999.

Deve-se considerar o contexto histórico pedagógico e o fato 
de as pesquisas sobre bebês em Escolas de Educação Infantil serem 
recentes, o que ocorre, outrossim, em relação às políticas públicas 
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educacionais. Com a Constituição de 1988, configurou-se como 
dever do Estado o direito da criança, promovendo a ampliação do 
acesso das crianças pequenas aos espaços educativos, e assim os 
bebês começam a aparecer no cenário educacional. Infelizmente, os 
bebês estão, ainda, em minoria nas instituições de Educação Infantil 
e, consequentemente, por existirem poucos berçários, o que se tem 
visto são turmas lotadas com professores angustiados ou, às vezes, 
com turmas sem professores formados para atuarem na Educação 
Infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), de 1990, se 
dá em função do princípio da proteção integral à infância. Atualmente, 
como em outros momentos históricos, precisa haver um empenho 
na construção de uma educação de qualidade. A busca deve ser 
incessante; as DCNEI podem ser entendidas e implementadas visando 
garantir o direito da educação de qualidade para todas as crianças da 
Educação Infantil (BRASIL, 2009b).

Nesse momento, a política pública em discussão é a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), publicada em 2017, e que, em seu 
bojo, traz as discussões a partir das DCNEI, por estas serem a última 
normativa para esse nível da Educação Básica. Ambas evidenciam os 
direitos das crianças em acessar processos de apropriação, renovação 
e articulação de saberes e conhecimentos e à proteção, à saúde, à 
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à 
convivência e à interação com outros meninos e meninas.

Então, com a inclusão da Educação Infantil na Base Nacional 
Comum Curricular (2017), promoveu-se mais um importante passo 
nesse processo histórico de sua integração ao conjunto da Educação 
Básica - o que não ocorreu sem circunstâncias políticas problemáticas 
-, pois isso dá visibilidade aos bebês. Sabe-se, todavia, que há muito 
a ser feito nessa etapa, levando-se em conta a vida da criança, suas 
infâncias e seus direitos. Tal inclusão foi um grande passo em relação 
aos bebês, sendo, assim, vistos a partir de suas singularidades, 
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ganhando visibilidade e força na Educação Infantil. Além disso, foram 
trazidas problematizações dentro dos Campos de Experiência da 
Educação Infantil, tendo em vista as articulações as DCNEI (2009b). 
A BNCC (2017) vem de um processo longo, fruto de décadas de 
programas educacionais, que foram sendo refeitos e reorganizados.

A proposta pedagógica nas escolas precisam ser fundamentadas 
nas Políticas Públicas da etapa; assim, a construção coletiva elaborada 
e executada em equipe, a partir de diálogos e formações, buscará a 
qualidade para a educação das crianças, levando em conta, as práticas 
pedagógicas, os objetivos e os momentos desenvolvidos, podendo ser 
alterados na medida em que se desencadeiem, pois o planejamento 
precisa ser flexível de acordo com as crianças e suas infâncias.

Historicamente, estudos dizem que o Projeto Político Pedagógico 
é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar à escola condições 
de planejar, buscar meios e reunir pessoas e recursos para a efetivação 
desse projeto; o Projeto Político Pedagógico é um documento 
obrigatório, balizador da prática que será desenvolvida na escola, e 
orientador das práticas pedagógicas.

Desse modo, o projeto político-pedagógico tem a ver com a 
organização do trabalho pedagógico em dois níveis: como 
organização da escola como um todo e como organização 
da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social 
imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta 
caminhada será importante ressaltar que o projeto político-
pedagógico busca a organização do trabalho pedagógico da 
escola na sua globalidade (VEIGA, 1998, p. 2).

Mas será que, de fato, precisa-se do projeto nos moldes 
atuais? O currículo necessita ser discutido, buscando as mudanças 
e reconstruções que sejam em prol da escola. Mas por que, muitas 
vezes, isso não acontece nas escolas? Sabe-se que planejar a prática 
pedagógica exige um processo de reflexão, traçando metas, objetivos, 
a intencionalidade da prática docente, a qual requer a capacidade 
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de projetar e antecipar uma ação com propósito, visando ao 
desenvolvimento integral das crianças. Trata-se, portanto, de construir 
uma prática voltada às necessidades das crianças, levando em conta 
o tempo, o ser criança e a infância.

Pensar em um documento coletivo com os sujeitos envolvidos 
na prática foi, com certeza, uma tarefa complexa, que foi preciso 
pensar em eixos para os que buscam construir um documento coletivo 
de educação transformadora nas escolas, que efetivamente influencie 
na prática. É importante sublinhar que esse processo de construção 
se constitui em um processo que causa incômodo, pois, muitas vezes, 
não há tempo para planejamentos nem horários para diálogos entre 
professoras. Entende-se que, devido às organizações ou até mesmo 
pela correria que envolve as vivências, são raros os momentos em que 
há um encontro da coletividade da escola para tratar da forma com 
que individualmente se organizam as práticas pedagógicas e como 
poderiam essas individualidades se comunicar com a coletividade. 
Entretanto, pensa-se que se faz necessário pensar e refletir sobre 
a construção conjunta de um documento, pois são desafios e 
possibilidades para aprimorar a prática enquanto professoras da 
Educação Infantil.

Ostetto (1992, p. 02) deixa claro que: 

Como um processo reflexivo, no processo de elaboração do 
planejamento o educador vai aprendendo e exercitando sua 
capacidade de perceber as necessidades do grupo de crianças, 
localizando manifestações de problemas e indo em busca das 
causas. Vai aprendendo a caracterizar o problema para, aí sim, 
tomar decisões para superá-lo. O ato de planejar pressupõe o 
olhar atento à realidade.

Esse olhar sobre o planejamento é muito importante ao se 
tratar do nível da Educação Infantil, pois a infância, dentre muitas 
outras coisas, é palco para o faz de conta. As crianças se remetem 
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ao cotidiano que vivenciam e presenciam para criar brincadeiras; 
personalidades são desenvolvidas, sentidos são aguçados, amizades 
são feitas, concepções são construídas. É o legítimo tempo de 
experimentar, de fazer, de sentir-se à vontade na vida. Por isso, pode-
se dizer que currículo e planejamento são processos de reflexão. Os 
lugares dos bebês nas práticas pedagógicas precisam ser visíveis nos 
planejamentos, registros, nas ações educativas, destarte, na proposta 
pedagógica da professora do berçário, enfatizando suas construções 
de vivencias e descobertas, a partir das quais os bebês possam criar 
e produzir novas experiências e aprendizagens.

SOBRE AS PRÁTICAS COM BEBÊS: O QUE 
DIZEM AS PROFESSORAS DE BERÇÁRIO?

Durante o processo da pesquisa, as professoras relataram que 
são necessários estudos formações, planejamentos, diálogos para 
conciliar com as práticas pedagógicas, observando-se, dessa forma, 
a necessidade da formação em contexto. Logo, esses movimentos 
geram, dentro da escola, a formação continuada contribuindo para 
a qualificação das práticas. Ao se estabelecer um diálogo com as 
professoras de berçário, pôde-se perceber fatos relevantes que 
geraram os temas de análise; essa etapa foi bastante desafiadora, 
visto que foi necessário articular o referencial teórico estudado e os 
dados de pesquisa, destacando conceitos “mais” relevantes que 
outros, que causaram uma certa angústia nas tomadas de decisões 
para a efetivação das ações, ou seja, em relação aos elementos e 
discussões que ficaram em suspenso para priorizar outros.

Ao longo da pesquisa, refletiu-se sobre a gestão das diferentes 
escolas e como são pensadas de acordo com as circunstâncias que 
definem e são definidas por seus sujeitos. Em uma das escolas da 
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pesquisa houve um movimento com formações por parte da gestão, 
e isso, consequentemente, reflete nas práticas pedagógicas das 
professoras, já que o distanciamento da formação continuada da gestão 
é destacado por nós como um ponto que enfraquece e desarticula 
o trabalho das professoras. Assim sendo, é possível dizer que os 
processos das pessoas da gestão das escolas em busca de formação 
e qualificação profissional são, de alguma forma, organizadores de 
movimentos que acontecem dentro da escola com as professoras, e 
isso reflete nos documentos orientadores da escola, como o PPP.

A formação continuada é um dos pontos fortes para se ter uma 
educação de qualidade, viabilizando a consolidação de propostas 
inovadoras e colaborativas a partir do documento orientador da 
escola, que é o Projeto Político Pedagógico. Esses processos definem 
a confiança e o comprometimento dos profissionais da escola, em 
busca de um trabalho colaborativo de todos que estão envolvidos 
na gestão escolar. Durante o processo da pesquisa, as professoras 
relataram que são necessários estudos, formações, planejamentos, 
diálogos para conciliar com as práticas pedagógicas.

As formações com os diálogos podem potencializar e dão forças 
à prática docente, conforme destaca Freire (1997, p. 44):

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. 
É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática. O discurso teórico, necessário 
à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. 

Como instrumento articulador dessas formações, o Projeto 
Político Pedagógico, o documento orientador das práticas pedagógicas, 
deveriam estar nos diálogos e realizando as orientações de acordo 
com o plano orientador. Destarte, precisa-se de diálogos, formações 
e discussões sobre esses documentos, em busca da tão almejada 
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qualidade, pensando, também, nas demandas das professoras. 
Compreender quais as relações construídas entre o que está proposto 
no Projeto Político Pedagógico da escola e o planejamento das práticas 
pedagógicas das professoras de Berçário foi muito importante, pois 
conseguiu-se abranger na pesquisa, além dos princípios que orientam 
as práticas das professoras, a dedicação das professoras e como 
a valorização dessas profissionais é parte imprescindível para a 
qualidade da Educação Infantil.

O Projeto Político Pedagógico precisa também estar em 
constantes mudanças de acordo com as professoras e crianças que 
estão na escola. Esse documento abrange as orientações das práticas 
pedagógicas, necessitando ser discutido, argumentado e refletido com 
o coletivo da escola, e relacionado com as políticas públicas em vigor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se, a partir do estudo realizado, a necessidade de se 
continuar investindo em estratégias potencializadoras dos diálogos, 
com as professoras da escola e gestão, fazendo com que sejam 
desenvolvidos, na rotina da escola, esses diálogos como formações 
para qualificar as práticas. Os caminhos da pesquisa transitaram por 
questionários e diálogos colaborativos, os quais possibilitaram um 
olhar sobre os processos de formações sobre as práticas pedagógicas 
em escolas privadas e também uma reflexão sobre o documento 
orientador da escola, o Projeto Político Pedagógico, o qual, durante 
o processo da pesquisa, não foi objeto de avaliação - seu mérito e/
ou a qualidade da escrita do Projeto Político Pedagógico das escolas. 
Partiu-se do princípio de que o PPP é um documento importante para 
a escola, organizador e orientador das práticas pedagógicas; a partir 
disso, buscou-se saber quais eram os elementos que organizavam ou 
dificultavam a organização das práticas do dia a dia das professoras.
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A partir de certa inserção - como professora - na escola e sob 
o viés de uma condição de pesquisadora, compreendeu-se que 
mais definidor que o próprio PPP são os processos estabelecidos de 
vínculos que a gestão possibilita e estabelece com os documentos 
com essas professoras. O PPP está ligado à gestão e, assim, 
discutir, elaborar, reelaborar e implementar esse documento deveria 
fazer parte da prática pedagógica. Por isso é preciso movimento da 
gestão e, consequentemente, das professoras. Assim, o diálogo na 
escola faz parte do processo formativo. A reflexão sobre a prática 
e os diálogos colaborativos são necessários para a qualificação do 
trabalho pedagógico, o que trará a construção de aprendizagens 
projetando a qualidade.

A falta de momentos formativos dentro da instituição em foco 
proporcionou um olhar sobre a formação continuada nos contextos 
infantis. Para tanto, essas reflexões possibilitaram pensar em seguir 
com propostas de diálogos na escola, como proposta metodológica 
para qualificar as práticas pedagógicas de professores em Educação 
Infantil, contribuindo, assim, com um olhar sobre a importância de 
formações no contexto da Educação Infantil, a formação com olhares 
de transformações e renovações.

Nesse sentido, a partir dos dados obtidos na pesquisa e os 
modos como foram coletados, foi possível pensar na proposição 
do “produto”, que foi se desenvolvendo ao longo da pesquisa como 
um processo de colaboração nos encaminhamentos do processo 
de pesquisa. Dessa forma, propôs-se, com base nos diálogos 
possibilitados pelos encontros e pelos questionários, instrumentos para 
pensar o processo de colaboração e os movimentos dos professores. 
Desse processo, então, originou-se, como produto da pesquisa, o 
“Protocolo Pedagógico de Formação Continuada: Estratégias de 
diálogo/colaborativo para práticas de Educação Infantil”, visto que foi 
elaborado pensando nas práticas pedagógicas, a partir de reflexões 
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e posicionamentos dos sujeitos durante os diálogos realizados nas 
duas escolas. Essa proposta não foi a construção de um novo PPP, 
mas, sim, a tentativa de, alicerçado na compreensão das práticas 
cotidianas, elaborar um instrumento que ajudasse na reflexão crítica 
dos fazeres pedagógicos cotidianos, sistematizando e reorganizando 
alguns elementos dessas práticas.

Não houve a pretensão de elaborar um modelo a ser seguido, 
mas, sim, criar possibilidades e propostas de reflexão com colegas 
professoras da Educação Infantil e a gestão escolar, gerando, por 
conseguinte, movimentos na escola com diálogos colaborativos, bem 
como necessidade desses diálogos acerca dos processos formativos, 
identificando, outrossim, a necessidade de reflexão, estudos e 
colaborações sobre os documentos orientadores da prática. Esse 
protocolo foi desenvolvido para ser o produto da pesquisa, logo, 
também se tratou de um processo formativo oportuno, visando ao 
desenvolvimento da prática, com o objetivo de subsidiar os diálogos, 
havendo construção, desconstrução, reflexão e qualificação das 
práticas pedagógicas. Esse produto foi desenvolvido em forma de blog, 
com imagens, PPP da escola, links de vídeos, textos e disponibilização 
das Políticas Públicas Educacionais, como a DCNEI (2009) e a BNCC 
(2017).  Com isso, buscou-se contribuir para as reflexões e discussões 
acerca das práticas pedagógicas em berçários e dos documentos 
orientadores das práticas pedagógicas, compreendendo que esses 
bebês são sujeitos ativos no desenvolvimento de construção diária da 
ação pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A temática internacionalização da Educação Superior (ES) e a 
cooperação Sul-Sul é o ponto de discussão nesta produção decorrente 
de pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado Profissional, do 
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
(PPPG) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A motivação 
para esta pesquisa esteve vinculada ao fato de que a investigadora, 
sendo servidora pública federal na Fundação Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), Instituição de Ensino Superior (IES) situada em 
região de fronteira, constatou, a partir de suas vivências, fragilidade 
na concretização da cooperação acadêmica internacional entre a sua 
instituição e a Universidad de la República (Udelar) situada no Uruguai. 
Assim sendo, este a pesquisa realizada justificou-se pela importância 
de atuação de forma qualificada e inovadora nos processos inerentes 
à gestão educacional da ES, considerando as demandas das 
políticas públicas e contextos educativos emergentes, a exemplo da 
internacionalização. Portanto, priorizou-se contribuir com um ladrilho 
na construção de uma universidade mais reflexiva, menos burocrática, 
mais eficaz e persistente em seus propósitos, na perspectiva da 
internacionalização da ES, a partir desta ótica, distanciar-se do caráter 
de mercantilização que se estabelece historicamente.

As teorias sobre sociedade do conhecimento, sociedade da 
informação e economia do conhecimento, permeiam os diferentes 
discursos sobre os impactos causados pela globalização. A Educação 
Superior correlaciona-se diretamente com tais conceitos e é entendida 
como um dos vetores em busca da permanente inovação e avanços 
tecnológicos necessários para o enfrentamento do cenário mundial de 
disparidades, o que se mostra mais acirrado quando se referenciam o 
Norte e o Sul Global.  Ademais, a ES também tem sido apontada como 
responsável pela construção do cidadão global, assim considerado o 



144S U M Á R I O

indivíduo que detenha em si a mentalidade de colaboração internacional 
compartilhada e com caráter de responsabilidade social.

Nesse contexto, emergem e se tornam robustas as 
ponderações da Academia nacional e internacional acerca da temática 
internacionalização da ES, implicando, necessariamente, em uma 
imersão nas distintas realidades ao redor do mundo. Notadamente, 
a internacionalização de uma IES asiática ou europeia é desenvolvida 
de forma diferente de instituições sul-americanas ou africanas, 
por exemplo. Não obstante a promoção da multiculturalidade e da 
interculturalidade, bem assim a meta de atingir a qualidade da educação 
sejam bases, quase sempre comuns, nos discursos e documentos que 
remetem à importância da internacionalização, fato é que as estruturas 
jurídicas e organizacionais, as bases de fomento, os recursos externos 
provenientes de agências e fundações, as motivações políticas e 
governamentais, entre outros aspectos, conformam os caminhos 
percorridos pelas IES ao redor do mundo.

A qualidade da educação tem sido vinculada de tal forma à 
internacionalização que distintas organizações têm criado rankings 
para categorizar os melhores cursos e instituições, inclusive 
classificando algumas como de nível mundial, tomando por base 
indicadores orientados por ações de internacionalização da pesquisa, 
citações, presença de estudantes internacionais. Tais apontamentos, 
recebem fortes críticas com argumentos tais como a impossibilidade 
em estabelecer uma paridade, dadas as características de cada IES, 
sua região e seus propósitos. Ademais, argumenta-se que o avanço 
dos rankings globais está conectado ao fato de que a medição 
da “qualidade” das universidades e está vinculado ao avanço do 
processo de mercantilização da ES, especialmente demarcado pela 
transnacionalização das universidades, a qual também tem sido um 
dos trajetos percorridos. 
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Morosini (2009, 2014), examinando a qualidade da Educação 
Superior reafirma a teoria de que os organismos internacionais 
percebem a ES como serviço educacional, declinando a uma qualidade 
“isomórfica”,  ou seja , que foca na formação acadêmica de profissionais 
competitivos, e que, por sua natureza, está interligada aos padrões 
universais prescrito por rankings internacionais.  A partir desta lente, 
entende-se que os organismos internacionais OCDE, OMC, Banco 
Mundial e Unesco definem conceitos de qualidade dentro do processo 
de transnacionalização, ou seja, livre circulação do conhecimento não 
estando restrito ao Estado-nação.

Na declaração emitida na Conferência Mundial sobre Ensino 
Superior 2009 prioriza-se que critérios de qualidade devem cultivar o 
pensamento crítico e independente nos estudantes e a capacidade 
de aprender por toda a vida (UNESCO, 2009). Já em 2018, o Plano de 
ação da Conferência Regional de Educação Superior  (UNESCO, 2018) 
vinculou a qualidade da ES à equidade, inclusão social, diversidade e 
pertinência local e regional alinhados ao exercício da cidadania e ao 
direito à educação, sempre atento à pertinência, à responsabilidade e 
ao compromisso social. Ademais de dar luz à importância de trajetórias 
curriculares flexíveis e à mobilidade estudantil inclusiva com foco na 
democratização da ES.

Perrota (2015) e Vera (2015) aportam à discussão da 
internacionalização como um dos meios de persecução de qualidade 
ES. Para as autoras deve-se registrar a internacionalização exógena, 
onde qualidade conecta-se à sociedade do conhecimento “nominal”, 
que tem em seu cerne o conhecimento para fins econômicos. Já a 
internacionalização endógena traz à baila a discussão acerca da 
cooperação horizontal, espaço onde a qualidade da Educação Superior 
pode ser articulada e explorada com vistas à equidade, inclusão social, 
diversidade e pertinência local e regional alinhados ao exercício da 
cidadania e ao direito à educação.
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Nessa conjuntura, denota-se que a cooperação acadêmica 
internacional é um dos eixos que agrega às diferentes discussões para 
avançar nos processos de internacionalização.

Respeitadas as consideráveis diferenças estatísticas, Brasil 
e Uruguai incrementaram, nas últimas décadas, a oferta de ensino 
tecnológico e superior. Pelo lado brasileiro o programa REUNI registrou 
a interiorização das universidades e institutos federais, a exemplo da 
criação em 2008 da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), e 
pelo lado uruguaio pode-se mencionar o processo de descentralização 
da Universidad de la Republica (Udelar), instituição com mais de 150 
anos de existência, que priorizou instalações de Centros Universitários 
no interior do país.

Desse modo, observando diferentes correntes teóricas e 
declarações emitidas por organismos internacionais, percebeu-se a 
importância de reconhecer as nuances das relações de cooperação 
entre o campus Santana do Livramento da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA) e do Centro Universitário de Rivera (Udelar), 
situados em região de fronteira entre o Brasil e Uruguai, mais 
precisamente estabelecidos no Sul Global. A investigação, levada a 
cabo no âmbito do curso de mestrado profissional do PPPG/UFSM e 
no bojo de estudos de Grupo de Pesquisa Gestar/CNPq, resultou em 
uma dissertação12, com sugestão de um produto educacional.

Assim, esta produção objetiva explorar uma síntese teórico-
metodológica dos caminhos percorridos na construção de um 
Programa piloto de cooperação internacional entre a UNIPAMPA e a 
Udelar, conforme a seguinte problemática: Como ocorre a cooperação 
internacional, na perspectiva Sul-Sul, entre UNIPAMPA (Campus 
Santana do Livramento) e Udelar (Centro Universitário de Rivera), e 

12 Dissertação disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/19720/DIS_
PPGPPGE_2019_MENDES_FERNANDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em: 20 
Set 2020.  Este trabalho apresenta sinteticamente trechos da dissertação em menção.

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/19720/DIS_PPGPPGE_2019_MENDES_FERNANDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/19720/DIS_PPGPPGE_2019_MENDES_FERNANDA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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quais contribuições possíveis para a concretização e o fortalecimento 
da integração regional solidária e inclusiva?

ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
E INVESTIGATIVOS

Metodologicamente a investigação, que deu origem ao 
produto educacional voltado para o Programa piloto de cooperação 
internacional entre a UNIPAMPA e a Udelar, foi delineada a partir de 
uma revisão da literatura, de forma a alinhar os aspectos teóricos e 
práticos da pesquisa. Para a construção do conhecimento priorizou-
se uma pesquisa de abordagem qualitativa, com um caráter aplicado 
e implicado, uma vez que se vislumbrou um projeto de programa de 
cooperação acadêmica internacional.

A delimitação dos lócus, onde se empreendeu esforços nos 
processos investigativos da pesquisa de mestrado profissional, cingiu-se 
ao Campus da UNIPAMPA situado em Sant’Ana do Livramento. Declarado 
cidade símbolo da integração brasileira com os demais países membros 
do MERCOSUL e definido como cidade-gêmea13, o município localiza-
se na fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul (RS) e faz divisa 
territorial seca com a cidade uruguaia Rivera (capital do Departamento 
Rivera), situada no Norte da República Oriental do Uruguai.

A UNIPAMPA tem como como objetivos: ministrar o ensino 
superior, desenvolver a pesquisa nas diversas áreas do conhecimento 
e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção 
regional mediante atuação multicampi na mesorregião Metade Sul do 
RS. Se estabelece em dez Unidades Universitárias (campi), as quais 

13 Municípios separados pela “linha de fronteira”, seja seca ou fluvial (BRASIL, 2014).
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estão sediadas em cidades localizadas em faixa de fronteira14 brasileira: 
Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, 
Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. O 
território em que seus campi foram estabelecidos traz consigo implícita 
a convicção de que o desenvolvimento regional a que se propõe se 
alargará além-fronteiras. Assim, a integração com os países parceiros 
do bloco Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) emerge como força 
natural para alavancar o progresso em um contexto decadente 
fomentado por décadas de descaso dos governos.

A Universidad Mayor de la República, atualmente Universidad 
de la República (Udelar), IES da República Oriental del Uruguay, 
chegou à vida pública em 18 de julho de 1849, não obstante seu 
processo de fundação tenha se iniciado 16 anos. É uma instituição 
pública, autônoma e governada por seus professores, alunos e 
egressos em um sistema chamado “cogobierno”. No ano de 2018 
estimava-se em torno de 125 mil alunos ativos, 11 mil docentes, 
600 funcionários. É formadora de 87% dos profissionais do país e 
responsável por 70% da investigação nacional15, estando presente em 
14 dos 19 departamentos uruguaios. Abriga as seguintes Cátedras 
da Unesco: Derechos Humanos; Carnaval y Patrimonio; Agua y 
Cultura; Manejo Costero Integrado del Cono Sur; Geociencias de la 
Plataforma Costera y Continental.

O estudo iniciou-se com uma profunda consulta às informações 
institucionais e dados estatísticos disponibilizadas em páginas web 
das Instituições UNIPAMPA (Campus Santana do Livramento) e Udelar 
(Centro Universitário de Rivera). Na sequência, foi realizada uma pesquisa 
na base de dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), selecionando-se teses e dissertações com temas 

14 Designação dada pela Lei nº 6.634/1979 e refere-se a faixa interna de cento e cinquenta 
quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional (BRASIL, 1979).

15 Informações disponíveis em vídeo institucional da IES, conforme Udelar (2018).
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correlatos e contemplando-se a técnica do estado conhecimento, de 
forma a observar a viabilidade do estudo. Segundo Morosini; Fernandes 
(2014), a qualidade interna da pesquisa é marcada pela identificação 
do novo. A utilização desta técnica levou a produções científicas que 
ilustraram as referências bibliográficas de reconhecidos intelectuais e 
contribuíram para a definição do referencial teórico.

Assim, ao explorar o referencial teórico embasado em 
discussões contemporâneas sobre a colonialidade, a globalização, 
a cooperação Sul-Sul, as questões da fronteira em análise e a 
internacionalização da ES, partiu-se para o trabalho investigativo de 
campo. A partir da constatação de pontos de interesse para o estudo 
programou-se a coleta de dados e estratégias de análise, conforme 
se depreende das lições de Yin (2010).

A coleta dos dados primários foi procedida com base na 
técnica de entrevista e de aplicação de questionário on-line e 
constituíram-se fontes de evidência. Ambos foram estruturados 
a partir de categorias e subcategorias, definidas de maneira a 
contemplar discussões promovidas no referencial teórico. A escolha 
dos sujeitos de pesquisa levou em consideração os agentes que 
estão diretamente envolvidos com a internacionalização dos 
cursos de graduação, entre eles gestores de ambos os campi e 
coordenadores de curso.

A interpretação dos dados, a qual se apoiou nas categorias 
e subcategorias definidas em sinergia com o referencial teórico será 
dissecada na seção a seguir por ser a base sobre a qual foi desenhado 
o Projeto piloto para o Programa de cooperação.
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EM EVIDÊNCIA AS ETAPAS E ELEMENTOS 
DE CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE 
COOPERAÇÃO ACADÊMICA INTERNACIONAL 

A ampla literatura e documentos internacionais abordados 
durante a investigação apontaram para a importância de envidar 
esforços para promover a cooperação Sul-Sul, de forma a integrar e 
promover o desenvolvimento.

Para Santos (1995, p. 506-519 apud SANTOS; MENESES, 2010, 
p. 42) o Sul global refere-se “[...] às regiões periféricas e semiperiféricas 
e países do sistema mundo moderno, que foram denominados de 
Terceiro Mundo, após a Segunda Guerra Mundial.” “Esta concepção de 
Sul sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, o conjunto de países 
e regiões do mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu” 
(SANTOS; MENESES, 2010, p. 19). De acordo com Ball (2001), o 
processo de construção das políticas nacionais tem influências globais 
e locais e impactam conceitos sobre qualidade na educação, nas 
políticas do ensino superior e nas decisões institucionais.

Apesar dos contextos desfavoráveis denota-se que a Educação 
Superior tem relevância nesse cenário para promover a superação 
das assimetrias. A cooperação acadêmica precisa estimular um novo 
formato de educação, com vistas à solidariedade. Sob essa lente se 
baseia a recomendação do produto educacional, fruto desta pesquisa. 

O desenho do piloto para o programa de cooperação internacional 
teve como ponto de partida as respostas dos sujeitos da pesquisa às 
entrevistas e questionários aplicados. Para que fosse possível planejar 
a construção, a estrutura dos questionamentos tomou por base quatro 
categorias e subcategorias, disponíveis no Quadro 1. Tais categorias 
foram criteriosamente planejadas a partir do referencial teórico. 
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Quadro 1 – Categorias e subcategorias para análise

COOPERAÇÃO 
SUL-SUL E INTEGRAÇÃO 

REGIONAL

*Reconhecimento da cooperação Sul-Sul; 
*Importância da integração regional.

INTERNACIONALIZAÇÃO 
EM CASA (IAH)

*Internacionalização do currículo informal: 
Mobilidade Incoming – a convivência com alunos 
internacionais promove a 
interculturalidade. 
*Internacionalização do Currículo formal:
- Inserção de disciplinas que ofereçam 
conhecimentos 
regionais e globais;
- Reconhecimento de créditos 
cursados nas IES parceiras.

INTERNACIONALIZAÇÃO 
ABRANGENTE

*Sinergia interinstitucional; 
*Reconhecimento de que a dimensão internacional 
deve perpassar vários setores da Universidade; 
*Incentivo para projetos internacionais; 
*Engajamento acadêmico.

REDES

*Perspectiva de projetos em conjunto entre 
docentes das IES parceiras; 
*Produção acadêmica conjunta; 
*Mobilidade docente.

Fonte: (MENDES, 2019, p.73).

Na primeira etapa, priorizou-se avaliar a categoria “Cooperação 
Sul-Sul e Integração Regional” e as subcategorias “reconhecimento 
da cooperação Sul-Sul e importância da integração regional”. Nesse 
momento, observou-se e analisou-se a consciência dos sujeitos de 
pesquisa sobre a cooperação em destaque e o seu potencial para 
fomentar ações de internacionalização. Foi possível perceber que há 
consenso sobre a importância da cooperação, porém se faz necessário 
que o corpo docente receba capacitação e estímulo para compreender 
as nuances que envolvem a internacionalização da ES e o potencial de 
tal cooperação para tanto.
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Na segunda etapa, buscou-se identificar mecanismos de 
articulação dessa cooperação de maneira solidária e equitativa, 
incrementando o processo de internacionalização das IES. 
Depreendeu-se da avaliação dos pares que o fomento à mobilidade 
estudantil, adaptada ao contexto fronteiriço e com um caráter 
diferenciado do que, normalmente, é praticado, é viável. Entretanto, 
há que se ter atenção para que seja um projeto institucionalizado e 
com a segurança de reconhecimento de créditos cursados, de forma 
a tornar a proposta atrativa.

Na terceira etapa, analisou-se a perspectiva de redes de 
cooperação como condutor da concretização dessa cooperação. 
Buscou-se nos dados a percepção e interesse dos sujeitos de 
pesquisa para levar a cabo essa aproximação. Da mesma forma, os 
colaboradores sinalizaram que a aproximação dos docentes para 
reconhecimento de sinergias em suas linhas de estudo é factível.

A partir dos dados construídos com os colaboradores da 
pesquisa, elaborou-se o Quadro 2, o qual apresenta uma compilação 
dos fatores envolvidos e influenciadores para a cooperação pretendida:



153S U M Á R I O

Quadro 2 – Fatores influenciadores para a cooperação

Fonte: (MENDES, 2019, p. 156).

As informações destacadas no Quadro 2 deflagram que, na 
dimensão nacional e internacional, cabe à alta gestão das IES a articulação 
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junto aos órgãos governamentais em prol de superar os empecilhos que 
surgem em razão da legislação e da burocracia, que desconsideram a 
peculiaridade desse espaço geográfico, entendido como “fronteiriço”.

Cabe destacar que buscou-se embasamento, análise e 
interpretação dos dados coletados em farta literatura e amparado 
em diferentes documentos internacionais e institucionais tais como: 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável, Declaração da Conferência Regional de 
Educação Superior (CRES) 2018, Plano de Ação da CRES 2018, Plano 
Nacional de Educação do Brasil (2014-2024), Lei Geral de Educação 
do Uruguai, do Plano de Desenvolvimento Institucional da UNIPAMPA 
(2019-2023), do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Universidad 
de La República (2015-2019) e o Convênio Marco para Cooperação 
Internacional, firmado em 2011 entre a UNIPAMPA e a Udelar.

Ao final, tornou-se possível construir uma proposta de bases 
para um Programa de Cooperação Acadêmica Internacional, com 
vistas a fomentar a internacionalização da Educação Superior vinculada 
à responsabilidade social da universidade, com impacto na sociedade 
fronteiriça binacional.

O objetivo geral do referido Programa está relacionado a fomentar 
a Educação Superior de qualidade e inclusiva, com vistas à construção de 
um espaço internacional de integração solidária e regional comprometida 
com o desenvolvimento da fronteira Sant’Ana do Livramento-Rivera, 
através de uma agenda compartilhada e voltada para modelos inovativos 
de produção do conhecimento local, regional e global.

Alinhadas com a Agenda 2030 da Unesco (ONU, 2015) e com 
o Plano de Ação da CRES 2018 (UNESCO, 2018), que pregam uma 
internacionalização humanista e solidária que contribua para uma maior 
e melhor compreensão e cooperação entre as culturas e as nações, a 
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partir de uma colaboração interinstitucional baseada na solidariedade e 
no respeito mútuo, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), por 
intermédio do Campus Santana do Livramento, e a Universidad de La 
República (UdelaR), por intermédio do Centro Universitário de Rivera, 
podem desenvolver ações que desencadeiem no desenvolvimento de 
um Programa de Cooperação Acadêmica Internacional, neste caso 
intitulado a priori “FRONTEIRA 2030”.

A proposta apresenta pilares que fundamentam a manutenção 
do Programa, os quais podem ser observados na Figura 1.

Figura 1: Pilares do “FRONTEIRA 2030”
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Fonte: (MENDES, 2019, p. 225).

A proposta fundamenta-se em linhas de ações diversas, 
entre elas:

a) foco na internacionalização do currículo e 
internacionalização “at home – nesse sentido Altbach, Reisberg e 
Rumbley (2009), ensinam que a IaH consiste em estratégias para 
potencializar a dimensão internacional no campus, seja através da 
internacionalização do currículo ou com a recepção de professores e 
alunos internacionais;

b) investimento na internacionalização abrangente 
objetivando a integração do staff das Unidades Universitárias e 
aprendizagem e reflexão sobre os mecanismos de internacionalização. 
Para Hudzik (2011, p. 1-2): “La internacionalización integral es 
un compromiso, confirmado a través de la acción, para infundir 
perspectivas internacionales y comparativas a través de la enseñanza, 
la investigación y las misiones de servicio de la educación superior”;

c) envidar esforços na construção e fomento de Redes 
de cooperação;

d) definição da Agenda Fronteira “2030” como 
mecanismo de sensibilização da sociedade e dinamização das 
atividades prioritárias do Programa.

A partir das mencionadas linhas de ação sugerem-se diretrizes 
sobre as quais pode ser proposto o planejamento estratégico e 
definida a formulação e implementação de estratégias. Tomou-se 
por base o contexto atual de forças e fraquezas, oportunidades e 
ameaças que influenciam as relações de cooperação entre as 
Unidades Universitárias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O produto educacional, decorrente do MP/PPPG, apresenta-se sob 
a forma recomendação à UNIPAMPA, Campus Santana do Livramento, 
visto que se constitui apenas uma contribuição que poderá potencializar 
encaminhamentos futuros para a consolidação da cooperação e ações 
para a internacionalização que possam ser conduzidos pelas IES. Vale 
relembrar e sublinhar que a ideia original da investigação é observar 
a UNIPAMPA, entretanto, como se trata de cooperação acadêmica 
constatou-se que a participação de uma amostra de sujeitos de pesquisa 
provenientes da Udelar era basilar para a observação do contexto em 
que se insere a proposta de cooperação.

Trata-se, portanto, de uma Minuta em que se propõe Bases 
para um Programa de Cooperação Acadêmica Internacional, com 
o nome sugerido ‘FRONTEIRA 2030’, em alusão à Agenda 2030 da 
Unesco e aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Dar forma a uma cooperação acadêmica, que resulte em ferramentas 
para a internacionalização da ES, requer comprometimento, metas 
e, principalmente, uma razão substancial para que se estabeleça 
institucionalmente, para além de interesses individuais que podem 
esvaziar-se com o tempo. Tal nomenclatura traz em seu bojo a reflexão 
sobre os esforços necessários para alcançar as metas propostas até 
o ano de 2030 nesta fronteira binacional, denominada como “Fronteira 
da Paz”. Assim, a proposta almeja que, ao longo dos próximos 10 
anos, possam ser desenhados projetos que, ainda que indiretamente, 
promovam avanços na sociedade fronteiriça. Que docentes e alunos 
universitários, através da mobilidade e das redes de cooperação, 
possam alavancar um projeto inovador para a ES conectando o local 
ao regional e ao global.
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A partir de tais premissas foi idealizado o ‘FRONTEIRA 2030’, 
uma proposta para a ES que prioriza fortalecer as relações educativas 
na Fronteira da Paz e a viabilização de mecanismos para processos 
inovativos de internacionalização da Educação Superior, impactando 
na construção de uma sociedade inovadora para enfrentar os desafios 
do contexto global em que está inserida, sem perder de vista o caráter 
solidário e humanista. Ademais, entre outros resultados esperados, 
almeja viabilizar a sinergia entre as Unidades Universitárias e a 
comunidade local, de forma a socializar e difundir o conhecimento 
ali produzido e, em contrapartida, receber contribuições a partir 
de experiências da vida cotidiana e considerá-las para a reflexão e 
aperfeiçoamento de teorias.

Por fim, vale sublinhar que se busca uma cooperação sólida e 
de longa duração com impacto na formação acadêmica dos discentes. 
Que, as Unidades Universidades, através da comunidade acadêmica, 
possam colaborar para a construção de uma cidadania fronteiriça 
atenta e inserida no contexto global sem perder de vista o local.
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INTRODUÇÃO 

Este texto consiste em um recorte de uma dissertação de 
mestrado profissional, a qual teve como finalidade realizar junto ao 
grupo docente momentos para pensar e problematizar as angústias 
emergidas do contexto escolar, no que tange as dificuldades para 
a aprendizagem16 dos alunos, na busca de qualificar as ações 
pedagógicas. Tendo esse objetivo como foco realizou-se uma ação 
formativa em serviço17 junto a um grupo de professoras18 com a intenção 
de mobilizar problematizações no que tange as práticas pedagógicas 
vivenciadas no dia a dia escolar. Para tanto, partiu-se da concepção 
de que o professor é um ser autopoiético, o qual está em permanente 
autoconstrução por meio das interações recorrentes com o meio. Para 
Tardif (2014, p. 230) o professor é:   

[...] um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que 
assume sua prática a partir dos significados que ele mesmo 
lhe dá. Um sujeito que possui conhecimentos e um saber-fazer 
provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele 
estrutura e orienta.

Nesse sentido, pensar em formação continuada de professores 
significa colocá-los como protagonistas deste processo, pois ao longo 
de suas interações recursivas com o meio, constroem saberes e fazeres 
que constituem o repertório de conhecimentos. Estes conhecimentos 
condicionam a postura profissional no contexto educativo; a maneira 

16 A escolha pela terminologia “dificuldades para a aprendizagem” deve-se ao conceito dado 
pela autora Newra Rotta (2016), que compreende as “dificuldades para a aprendizagem” 
como um termo genérico que engloba um grupo heterogêneo de problemas que são 
capazes de alterar as possibilidades de o sujeito aprender, independentemente de suas 
condições neurológicas para fazê-lo.

17 O processo de ação formativa em serviço foi constituído de seis encontros com oito 
professoras, com periodicidade quinzenal. No âmbito deste artigo elencamos alguns 
momentos específicos com a intenção de trazer para a discussão. 

18 A pesquisa se desenvolveu com um grupo de professoras, por este motivo o texto utilizará 
este substantivo no gênero feminino. 
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como pensam o processo de ensino e aprendizagem, bem como a 
forma de conduzir as práticas pedagógicas.                                                      

Acredita-se que a formação continuada no contexto escolar 
pode ser uma potente ação, no sentido de abrir possibilidades para o 
diálogo entre as vozes dos professores, suas angústias, seus anseios, 
seus saberes e fazeres. Além de ser uma atividade prevista na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº. 9.394/96, a 
partir do artigo 62, o qual referência:

Art. 62- A formação dos profissionais a que se refere o 
inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo 
técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo 
habilitações tecnológicas.

Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os 
profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em 
instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de 
educação profissional, cursos superiores de graduação plena 
ou tecnológicos e de pós-graduação (BRASIL, 1996).

Buscando ressignificar alguns elementos no contexto escolar, a 
proposta formativa partiu da compreensão de que todos já possuem 
seus conhecimentos pessoais e profissionais. De acordo com Araújo 
e Moura (2012, p. 78) a formação continuada é “[...] contínua porque, 
como o próprio nome sugere, se trata de considerar algo que já foi 
iniciado e cujo movimento implica um continuum de ação”.

A formação continuada em serviço aconteceu permeada pelos 
princípios da escuta sensível, e a partir desta proposta observou-se 
que pensar sobre os desafios que envolvem as dificuldades para 
a aprendizagem eram, naquele momento e naquele contexto, um 
movimento importante a ser refletido, bem como problematizar 
os elementos que se relacionam com a aprendizagem e com as 
práticas pedagógicas.
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Diante dessas considerações, realizou-se em uma escola de 
educação básica, um processo formativo e investigativo a partir dos 
discursos das professoras no que tange os desafios da prática docente 
no que diz respeito à aprendizagem de todos os alunos.

Assim, objetiva-se analisar as experiências de uma ação 
formativa em serviço tendo como foco a qualificação das práticas 
pedagógicas. A análise foi embasada nas contribuições de Maturana e 
Varela (2001), Cosenza e Guerra (2011), Bridi Filho, Bridi e Rotta (2016), 
os quais nos auxiliam na compreensão sobre a aprendizagem humana, 
como sendo uma contínua transformação que resulta das interações 
que nos afetam no meio. E nas colaborações teóricas de Tardif (2014) 
que nos auxiliam a pensar na formação docente na perspectiva de que 
o professor é um sujeito que se apropria dos seus saberes e fazeres a 
partir dos significados que ele mesmo atribui.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, 
dando ênfase ao processo e a compreensão do objeto no campo 
investigado. Flick (2004, p. 28) entende que a pesquisa em uma 
abordagem qualitativa possui sistemas de:

[...] conhecimento, práticas e experiências no contexto daquelas 
tradições e formas de vida (locais) nas quais estão fixados, 
em vez de presumir e tentar testar sua validade universal; [...] 
dispor os problemas a serem estudados e as soluções a serem 
desenvolvidas dentro de seu contexto temporal e histórico, e de 
descrevê-los neste contexto e explicá-los a partir dele.

Nessa ótica, a pesquisa com abordagem qualitativa considera 
a forma de ver e pensar o mundo dos sujeitos envolvidos, com 
base na singularidade de como cada um vive, ou seja, a partir 
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de seus paradigmas. Logo, “[...] duas pessoas com paradigmas 
diferentes, olhando para o mesmo objeto, veem coisas diferentes” 
(VASCONCELLOS, 2013, p. 39).

No entanto, as diferentes formas de ver o mundo contribuem 
para as reflexões sobre o fenômeno investigado e corrobora na 
compreensão sobre os processos de aprendizagem, auxiliando na 
ressignificação das práticas pedagógicas como um possível caminho 
para minimizar os percalços escolares.

Este estudo considera as problematizações emergidas pelos 
sujeitos do contexto como ‘pistas’ que delineiam o percurso formativo a 
ser construído e, por isto, caracteriza-se como uma pesquisa-ação na 
perspectiva crítica-colaborativa, tal como propõe Jesus (2008, p. 148):

[...] considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, 
mas não apenas para registro e posterior interpretação do 
pesquisador: a voz do sujeito fará parte da tessitura, da 
metodologia e da investigação. Nesse caso, a metodologia não 
se faz por meio das etapas de um método, mas se organiza 
pelas situações relevantes que emergem do processo. Daí a 
ênfase no caráter formativo dessa modalidade de pesquisa, 
pois o sujeito deve tomar consciência das transformações que 
vão ocorrendo em si próprio e no processo.

Acredita-se na possibilidade de que o professor se identifique 
como pesquisador à medida que reconhece sua autoconstrução, a partir 
das reflexões críticas tencionadas no contexto investigativo, quando 
possibilita a produção de novos conhecimentos, pensamentos e atitudes.

Nessa perspectiva, a pesquisadora esteve imersa no processo 
formativo de forma intencional para mediar os movimentos de 
formação e reflexão teórico-prático-critico entre os professores. A 
produção dos dados constituiu-se através dos registros do diário de 
campo da pesquisadora e das transcrições das gravações realizadas 
dos diálogos construídos durante os encontros. 
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A produção dos dados levou em consideração os princípios da 
escuta sensível, a qual implica a partir de um olhar de empatia com 
relação ao outro, construir uma relação de confiança com o grupo 
participante da pesquisa, somando-se ao apoio em uma perspectiva 
científico-clínica, sugerida por Barbier (2004). Para o autor é necessário 
entender e avaliar a necessidade de problematizar um determinado 
contexto/situação e para esse fim é indispensável a escuta sensível.

A avaliação sobre as necessidades a serem problematizadas teve 
como base as angústias repercutida por meio das vozes no contexto 
escolar referente às dificuldades para a aprendizagem dos alunos, 
a análise de um questionário realizado com o grupo docente com a 
finalidade de quantificar o número de alunos que mais desafiavam no 
processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com as professoras, do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental19 o percentual de alunos que apresentavam dificuldades 
de aprendizagem era de 33,74%, incluindo nesta quantificação os 
alunos público-alvo da educação Especial; enquanto o percentual de 
66,26% representa os alunos que não apresentavam dificuldades.

No entanto, construir junto aos docentes, momentos para 
refletir sobre a aprendizagem, em uma perspectiva não prescritiva do 
sujeito, mas a partir da concepção de que cada sujeito possui um jeito 
individual de aprender, foi a intenção pela qual evocou-se uma análise 
sobre o modo de como o professor, enquanto sujeito do processo de 
aprender, interage com o conhecimento.

O campo de pesquisa foi em uma Escola de Ensino Fundamental 
da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria/RS. A definição pela 
instituição se deu devido a condição exigida do curso de mestrado 
profissional, o qual defini que é necessário o vínculo profissional dos 

19 Participaram desta pesquisa seis professoras do ensino comum, uma educadora especial 
e a diretora da escola. 
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pesquisadores no contexto de pesquisa para que se produza efeitos 
educativos nas instituições onde atuam. Os dados das participantes 
foram protegidos, bem como sua identificação, a partir do cumprimento 
dos preceitos éticos na pesquisa com seres humanos.

AÇÃO FORMATIVA: UMA EXPERIÊNCIA 
E POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES COM 
A PRÁTICA PEDAGÓGICA

Partindo da angústia docente referente as dificuldades para 
a aprendizagem dos alunos, buscou-se oportunizar às professoras 
situações de aprendizagem a fim de entender o lugar que o aluno ocupa 
durante o processo de ensino e aprendizagem. Assim, as experiências 
tiveram o objetivo de mobilizar perturbações, relacionando-as com as 
práticas pedagógicas realizadas no dia a dia escolar.

Para isso, durante o percurso formativo se fez uso de uma 
diversificação de recursos metodológicos (recorte de imagens, 
sistematização de palavras, mapa conceitual, imagens ambíguas, 
massinha de modelar, envelope com recado, apresentações em 
datashow, vídeos, desenhos, experiências com leitura e narrativas), no 
intuito de envolver os diferentes canais de acesso da informação ao 
cérebro. Para esses estudos, utilizou-se como fundamentação teórica, 
os autores Maturana e Varela (2001), Bridi Filho, Bridi e Rotta (2016) e 
Cosenza e Guerra (2011) enfocando a importância das vias sensoriais 
e do sistema límbico (responsável pelas emoções e comportamentos 
sociais) no processo de ensino e aprendizagem.

Uma das atividades propostas aos docentes durante o percurso 
formativo foi a construção de um neurônio e suas redes sinápticas com 
massa de modelar para que pudessem entender a importância das 
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emoções na aprendizagem. Essa atividade foi construída individualmente 
e por meio da via sensorial tátil, o corpo celular deveria formar um 
neurônio com prolongamentos axônios e filamentos dendritos.

Em seguida, foram desafiadas a conectarem seus neurônios 
construindo uma rede sináptica do cérebro. Desse modo, o 
conhecimento/conteúdo do encontro formativo estava sendo proposto, 
a partir de uma experiência sensorial e com a utilização de materiais 
concreto, objetivando provocar, nas professoras, uma reflexão sobre 
os sentimentos dos alunos diante das atividades pedagógicas 
desenvolvidas no contexto escolar.

Nesse sentido, Cosenza e Guerra (2011, p. 19-20) compreendem 
que é:

[...] por meio das informações sensoriais, conduzidas através de 
circuitos específicos e processadas pelo cérebro, que tomamos 
conhecimento do que está acontecendo no ambiente ao nosso 
redor e com ele podemos interagir de forma satisfatória, de 
modo a garantir nossa sobrevivência.

Para Cosenza e Guerra (2011, p. 11), todos os seres vivos 
necessitam estar em constante troca com o meio onde vivem e, para 
a sua sobrevivência, devem interagir nesse contexto, pois através do 
cérebro que:

[...] tomamos consciência das informações que chegam pelos 
órgãos dos sentidos e processamos essas informações, 
comparando-as com nossas vivências e expectativas. É dele 
também que emanam as respostas voluntárias ou involuntárias, 
que fazem com que o corpo, eventualmente, atue sobre o ambiente.

Nessa perspectiva, o processo de tomar consciência das 
informações recebidas pelo/com o meio, estabelece as relações 
destas informações e reorganiza-as, com aquilo que já conhece.  
Nesse contexto, acontecem as modificações das estruturas já 
existentes do indivíduo. Essas modificações estruturais organizam-
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se em forma de acoplamentos estruturais, transformando as 
informações processadas em conhecimentos e determinando de 
maneira involuntária as relações com as novas informações que o 
sujeito deparar-se-á ao longo de sua vida.

Essas modificações estruturais representam o ato cognitivo, o qual 
é inato ao ser humano, sendo esse um processo vital. O indivíduo vive e 
sobrevive, introduzido no mundo porque produz conhecimento através 
das relações consensuais e das interações recorrentes com esse mundo.

Nesse sentido, a atividade com a massinha de modelar teve 
o intento de colocar as professoras num processo relacional com o 
ambiente, para que interagissem a partir de uma experiência que não se 
limitasse apenas a captar as informações pelas vias auditivas e visuais, 
mas também sensoriais. Esse momento foi marcado pela motivação, 
pois as professoras demonstravam-se estimuladas com a atividade e, 
durante a manipulação com a massinha de modelar comparavam suas 
produções e revelavam suas preocupações com a estética de seus 
trabalhos.  Nas Figuras 1 e 2 constam alguns registros desse momento 
de interação com a temática foco e com o meio:

Figura 1 - Construção de um neurônio e suas redes 
sinápticas com massa de modelar

Fonte: Diário de campo da pesquisadora.
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Figura 2 - Momento em grupo da “construção de um 
neurônio e suas redes sinápticas” e o resultado

Fonte: Diário de campo da pesquisadora.

Além da motivação, observada no envolvimento das 
professoras com a atividade, ressalta-se o sentimento produzido 
durante a construção dos neurônios. Cada uma expressava o seu 
esforço individual através das falas: “O meu está mais bonitinho que 
o teu!” (Professora Betina); “Não, o meu que está mais bonitinho, está 
delicadinho, o teu está grandão” (Professora Franchesca); “Eu fiz bem 
direitinho até com as bolinhas” (Professora Antônia).

Quando foram desafiadas a cada uma ligar o seu neurônio no 
neurônio da colega, demonstraram a preocupação em transportá-
lo. Reivindicando o motivo pelo qual essa informação não havia sido 
explicitada antes, pois agora corria o risco de estragar as produções, 
demonstrando um sentimento de cuidado pelo que foi produzido. Nesse 
viés, esses sentimentos revelam preocupações diante da atividade para 
agradar e o desejo de conseguir cumprir com o objetivo proposto. Para 
tanto, essas preocupações e sentimentos podem ser comparados aos 
mesmos sentidos pelos alunos nos momentos em que o professor 
propõe uma atividade pedagógica.
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Ademais, a atividade também se centrou no propósito de as 
professoras poderem pensar nesses sentimentos, os quais são 
vivenciados pelos alunos no dia a dia escolar. A criança sempre quer 
alcançar as expectativas, tanto do docente, como da sua família. 
Sendo assim, a produção que a criança apresenta para o adulto, 
provavelmente, exigiu dela um grande esforço. E, se mesmo com 
esforço não conseguiu atingir as expectativas daqueles que almejava, 
não significa que ela não tenha se dedicado o suficiente.

Diante dessa situação, não se retira a necessidade de mostrar 
para a criança, que a sua hipótese pode e deve evoluir. De acordo 
com Bridi Filho e Bridi (2016) é nessa percepção e na aceitação das 
limitações que o sujeito entra num conflito interno, alertando a sua 
estrutura e acionando representações e afetos para produzir uma 
nova hipótese. Verifica-se a importância do vínculo afetivo construído 
entre professor e aluno, a essencialidade de uma relação consensual 
entre ambos. Se o aluno percebe que o professor e a sua família não 
apostam no seu progresso, seja por uma deficiência ou por dificuldades 
para a aprendizagem, este entende que não tem a quem agradar, pois 
compreende que não esperam nada dele.

De acordo com Bridi Filho e Bridi (2016, p. 23): 

A criança tende a ser vista e assumir o papel - como 
impossibilitada no processo de aprendizagem. Quando não 
revertida, essa marca pode ser o organizador do futuro e de 
todo o modo como a criança vai se relacionar com a aquisição 
dos mais variados conhecimentos ao longo e toda a sua vida.

Verifica-se a importância de o professor manter um investimento 
de apostas das capacidades do sujeito. Investimento este que implica 
no planejamento de um projeto educativo que viabilize a aprendizagem 
de todos os alunos. Para que todos tenham possibilidades para 
a aprendizagem, é fundamental que lhes sejam oferecidos uma 
diversidade metodológica, para que as crianças experimentem 
diferentes vias de acesso ao cérebro e possam escolher a que mais 
facilita a interação com o conhecimento.
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O fato de a proposta metodológica da ação formativa ter 
expandido a oportunidade de interação com a problemática/
conhecimento em discussão, reverberou uma maior participação do 
grupo, possibilitando que os sujeitos relacionassem as experiências 
formativas com suas vidas pessoais e com as de sala de aula. 
Sendo assim, a dinâmica formativa possibilita a ressignificação de 
saberes, pois viabiliza que as professoras vivam na prática algumas 
experiências que as coloca numa interação com o meio, permitindo 
a reflexão sobre a importância de oferecer diversificadas formas de 
acesso ao conhecimento.

Ainda com relação a experiência da “construção dos neurônios 
e suas redes sinápticas com massinha de modelar”, surgiram algumas 
reflexões expressando movimentos ressignificações sobre a proposição 
das práticas pedagógicas: “[...] então a gente vê a importância de 
possibilitar que nossas crianças vivam as experiências” (Professora 
Aurora); “Pois é, às vezes a gente quer que o aluno saiba os conteúdos, 
sem ao menos ter tido a chance de vivenciar” (Professora Helen) e

Sim, uma vez uma professora ficou surpresa que uma aluna 
perguntou: - Professora só tem uma praia?  Lógico que ela não 
tem noção né gurias… só viu a praia no livro, depois no globo 
redondo e depois num mapa quadrado. É muito abstrato, a 
criança não cria em cima. Que sentido tem esse conteúdo para 
essa aluna? (Professora Elisa).

As falas demonstram a importância de pensar em maneiras 
de oportunizar experiências diversificadas no processo de ensino e 
aprendizagem, ou seja, proporcionar um espaço para a interação entre 
os sujeitos e os conhecimentos, na perspectiva de Pellanda (2009, p. 48): 

Há todo um processo de mobilização interna disparado pelo 
que dizemos, que depende da percepção de cada um, o que, 
por sua vez, depende do histórico de acoplamento estrutural 
de cada ser humano. Cada ouvinte ou leitor vai interpretar o 
ruído (perturbação) a partir de seu momento de complexificação 
(desenvolvimento).
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Nota-se que a partir do exemplo referente, a aluna que não 
conhecia praia, não conseguia entender que a praia pertence a um 
oceano global, formado por vários outros oceanos (compreensão que 
a professora desejava que a aluna tivesse). Nesse sentido, quando a 
professora Elisa fala que ver a praia no livro, no globo e no mapa ainda não 
se constitui numa proposta que possibilite a interatividade do aluno com 
a aprendizagem, ou seja, os recursos metodológicos foram insuficientes 
para a compreensão do sujeito sobre o conhecimento em questão.

Outro movimento perturbador da formação, aconteceu por meio 
da dinâmica “Recado para uma pessoa especial”, o qual também 
afetou os sentimentos das professoras e produziu preocupação em 
atingirem o objetivo da atividade. As professoras foram recebidas na 
sala com um envelope em cima de suas mesas. A única informação 
recebida sobre o envelope é que dentro havia um recado destinado à 
uma pessoa importante, de acordo com a figura 3.

Figura 3 - “Recado para uma pessoa especial”

Fonte: Diário de campo da pesquisadora.
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A partir da figura 3, verifica-se que o recado se refere a um papel 
contendo letras aleatórias. As expressões dos rostos se comunicaram 
através de um misto de reações: testas franzidas, rostos frustrados, 
olhos atentos e sussurros, na tentativa de soletrar os fonemas e 
decifrar a mensagem. Então, foi solicitado que fizessem um esforço 
maior: “Vamos, se esforcem! Não acredito que vocês não estão 
entendendo… tão fácil!” (Professora Clarissa); “Não tem como ler, não 
dá para entender” (Professora Antônia); “Dá sim! É só se concentrar e 
juntar as letras” (Professora Clarissa); “Ai que agonia, essa sensação 
de não conseguir ler” (Professora Aurora).

Então, a partir da dinâmica descrita, juntamente com a 
continuação dos estudos e discussões sobre aprendizagem, focando 
na capacidade intrínseca que o sujeito tem de aprender, realizou-
se uma reflexão sobre as emoções sentidas ao se depararem com 
uma situação onde se esforçaram para cumprir com o proposto, mas 
mesmo assim não conseguiram.

Para tanto, observa-se que o sentimento de frustração das 
professoras é o mesmo reverberado pelos alunos, quando estão no 
contexto escolar frente a uma atividade que possibilite apenas um 
canal de acesso ao cérebro, isto é, somente uma forma de interagir 
com a aprendizagem. Não possibilitar diferentes formas para o 
indivíduo explorar o conhecimento não oportuniza que ele utilize outras 
estratégias de interação com o conhecimento, limitando a relação com 
a aprendizagem.

A frustração vivida pelas professoras, durante essa atividade, 
retrata uma situação comum em sala de aula, pois frustrar-se faz parte 
do percurso escolar. Contudo, considera-se importante o professor 
estar atento a essas situações. Muitas vezes, os alunos manifestam 
alguns sinais de que não estão compreendendo, de que está difícil, ou 
que a maneira como foi proposto o projeto educativo não está sendo 
suficiente para manter o desejo pelo aprender.
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Os sinais expressados pelos alunos são compreendidos por 
Meirieu (2002), como uma postura de resistência ao projeto educativo. 
Sendo este, um elemento importante a ser considerado pelo professor 
para avaliar a sua proposta pedagógica e organizá-la, de outra forma, 
a fim de contemplar os objetivos propostos e cumprir com o papel a 
que se propõe, ou seja, de possibilitar a aprendizagem do aluno.

Nesse sentido, observa-se a importância de construir um projeto 
educativo, que utilize diferentes recursos metodológicos para que 
possa contemplar todos os estilos de aprendizagem, bem como o 
cuidado que o professor necessita ter durante os momentos de aula, 
pois são nestes momentos que se apresentam elementos para se 
refletir e avaliar a prática que está sendo desenvolvida.

Para tanto, emergiram falas que denotam o reconhecimento 
sobre a magnitude do papel do professor frente a um projeto 
educativo, que proponha o desenvolvimento de atividades que 
despertem o desejo para a aprendizagem em todos os alunos: 
“Não adianta cobrarmos que escreva a palavra se a criança ainda 
não tem consciência do som” (Professora: Aurora); “Quem tinha 
que vivenciar isso que a gente está vivendo são os professores 
de português dos anos finais, porque eles não entendem que não 
adianta cobrar a interpretação se a criança ainda não desenvolveu 
outras estruturas” (Professora Elisa).

No entanto, além de compartilhar com os alunos um projeto 
pedagógico que desperte a sua curiosidade e o seu desejo pelo 
conhecimento, observa-se uma análise reflexiva na fala da professora 
Aurora sobre a importância de ofertar condições para que o sujeito 
construa conhecimentos antes de exigir que “mostre” o aprendizado. 
Quando Aurora aborda que a criança, primeira precisa aprender o som 
e Elisa relata que é necessário desenvolver outras estruturas antes de 
interpretarem um texto, torna-se evidente que ambas as professoras 
realizaram um processo reflexivo sobre o aprender. Reflexão produzida 
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por meio das problematizações da ação formativa, pois compreenderam 
que o cérebro necessita de estímulos para desenvolver novas estruturas 
cerebrais; novos elementos para estabelecer novas relações e, assim, 
construir um novo conhecimento.

Por fim, um dos momentos da ação formativa foi a fala 
de duas professoras da área da educação especial, na ocasião 
trabalharam sobre a temática “Práticas Pedagógicas e Processos 
de Aprendizagem”. Nesse momento o grupo docente também foi 
mobilizado a pensar sobre a aprendizagem do aluno a partir das 
experiências individuais das professoras.

Foi proposta, a realização da dinâmica “Receita do Monstrinho”. 
Nessa atividade, por meio do uso da audição, as professoras de 
educação especial falavam uma característica do monstrinho que 
deveria ser desenhada no papel. Cada participante representava, 
a partir das suas compreensões, a característica do monstrinho 
solicitada.  Ressalta-se que nessa dinâmica foi utilizado apenas a área 
da audição, o que resultou em diferentes produções de monstrinhos. 

Ao observar os desenhos fica perceptível que cada professora 
criou o seu monstrinho, a partir de uma compreensão individual sobre as 
características faladas, assim, observou-se que tendo como base uma 
única estratégia metodológica é construída diferentes entendimentos 
pelos sujeitos. É possível perceber que o professor não tem o controle 
sobre o que o aluno aprende, pois, a aprendizagem depende das 
experiências e das estruturas cognitivas já construídas pelos sujeitos.

Desse modo, a proposição da ação formativa constituída a partir 
da temática sobre a aprendizagem teve a intenção de provocar nas 
professoras ressignificações sobre o entendimento dos processos que 
envolvem o aprender. Tendo em vista que se acredita na importância 
de o professor compreender a aprendizagem do aluno vinculada à 
sua capacidade docente, enquanto mediador do saber, de oportunizar 
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diversificadas estratégias metodológicas para que ele consiga 
estabelecer um canal de comunicação com o conhecimento.

É nesse sentido que pensar sobre as práticas pedagógicas que 
proponham diversificadas oportunidades para o aluno se apropriar das 
informações para transformá-las em conhecimento, constituiu-se um 
elemento importante da ação formativa em serviço. Assim, observou-
se nas falas das professoras que houve uma ressignificação sobre 
considerar importante o oferecimento de situações interativas que 
estimulem os diferentes canais sensoriais (audição, visão, tato, olfato, 
paladar) no processo de ensino e aprendizagem.

Para isso, durante o percurso formativo se fez uso de uma 
diversificação de recursos metodológicos, no intuito de desencadear os 
processos de pensamento e de reflexões das professoras, para que os 
momentos fossem significativos e também possibilitassem diferentes 
interações com o meio, especialmente, com o conteúdo formativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da discussão apresentada neste artigo ao analisar 
as experiências de uma ação formativa em serviço tendo como 
foco a qualificação das práticas pedagógicas acredita-se que o 
processo de formação foi vivenciado pelas professoras, a partir de 
um movimento relacional e recursivo, ou seja, um movimento que 
coloca as professoras numa situação de interação e reflexão imersas 
num contexto problematizador. Nesse sentido, a análise possibilitou 
perceber que o professor, assim como o aluno também necessita de 
um investimento e de apostas na sua capacidade de autoconstruir. 

Observou-se que além de as professoras se autoperceberem 
imersas num processo perturbador que questiona, tanto as certezas, 
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como as incertezas de seus saberes e fazeres, também iniciaram um 
processo de ressignificação sobre suas práticas pedagógicas. 

A ação formativa, por meio de atividades que oportunizaram 
as professoras um contexto possível de reflexões sobre situações do 
aluno frente ao novo conhecimento possibilitou uma visão mais ampla 
do processo que envolve o aprender, assim, fazendo-os perceber que, 
muitas vezes, acabam exigindo do aluno conhecimentos que ainda 
não foram construídos.

Os momentos de formação continuada se configuraram numa 
potente ação para refletir sobre as práticas pedagógicas, tendo como 
foco o contexto escolar a ser problematizado. Esses movimentos 
possibilitaram às professoras perceberem que, mesmo diante de um 
contexto desafiador, a maestria pedagógica é capaz de despertar o 
desejo pelo aprender do aluno.

Desse modo, evidencia-se a relevância de construir um espaço 
no contexto da prática docente, destinado à formação continuada, 
numa perspectiva que coloque o professor a interagir por meio de 
diversificadas metodologias. Onde, a escuta sensível se constitua num 
canal de observação atenta, capaz de traduzir os desafios do espaço 
educativo e planejar ações que possibilitem o processo reflexivo.

Nesse sentido, esses elementos que nortearam o 
desenvolvimento da ação formativa, representam um importante e 
significativo movimento de interação com os objetos de aprendizagem 
trabalhados, permitindo aos participantes, ressignificações referentes 
aos aspectos desafiadores da prática pedagógica e que se considere 
relevante problematizar.
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INTRODUÇÃO

Considerar o Conselho Municipal de Educação, como meio de 
fortalecer as relações democráticas, a participação social e concretizar 
o projeto de democracia participativa concebido na Constituição 
Federal de 1988, regulamentando o funcionamento dos Sistemas 
Municipais de Educação, se traduz em importante papel na atuação 
dos conselheiros os quais são componentes na comunicação e relação 
com a comunidade e com os demais órgãos interligados à educação.

Os Conselhos Municipais de Educação são indispensáveis 
para alicerçar a gestão democrática, fundamental para capacitar 
os sujeitos envolvidos e, principalmente, estabelecer processos 
de dialógicos com as demandas sociais e educacionais de seus 
municípios, no sentido de reconstruir e construir de maneira 
responsável e participativa políticas públicas para a Educação Básica. 
Nessa direção, são constituídos por representantes do executivo e da 
sociedade civil e contribuem para a definição dos marcos regulatórios 
e planos de ação do município que estão inseridos.

Vários estudos, apesar de abordarem o tema qualidade da 
educação, destacam diferentes significações que os conceitos têm 
assumido junto aos referenciais das políticas educativas brasileiras, 
à participação da sociedade civil na educação, aos espaços dentro 
e fora da escola criados para fins democráticos e participativos, 
aos conselhos municipais de educação na perspectiva da gestão 
democrática e, consequentemente, à qualidade socialmente 
referenciada. Os mesmos carecem de mencionar dispositivos que 
forneçam informações, atributos ou características que possam 
contribuir para indicar caminhos que potencialize qualidade.

Nesse sentido, na pesquisa desenvolvida no Curso de Mestrado 
Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional do PPPG/
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UFSM, surgiu a necessidade de delinear indicadores de qualidade 
na perspectiva de personificar aspectos relacionados à atuação dos 
Conselhos Municipais de Educação e, para tanto, oportunizar processos 
reflexivos de autoconhecimento acerca das ações desenvolvidas 
pelos conselheiros de educação quanto a melhoria da qualidade de 
atuação destes colegiados e, consequentemente, o fortalecimento da 
interlocução com o Sistema Municipal de Ensino.

O produto educacional, denominado “Portfólio de Indicadores 
de Qualidade do Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do 
Sul – RS”, foi desenvolvido na Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da 
Educação Básica e Superior e se pautou na seguinte problemática: 
Quais indicadores de qualidade e suas implicações estão relacionados 
a atuação do Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul, 
RS, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino?

O Mestrado Profissional (MP), amparado pela portaria n° 80, 
da Capes, de 16 de dezembro de 1998, constitui-se uma modalidade 
diferente de formação em nível stricto sensu que privilegia o atendimento 
aos profissionais de diversos setores que estejam trabalhando na Área de 
estudo, com o intuito de promover melhor articulação entre universidade e 
a sociedade. Por se tratar de um curso de mestrado profissional, remete-
se a necessidade de apresentar um produto final com aplicabilidade 
na comunidade. Entende-se como os produtos finais ou educacionais 
(MOREIRA, NARDI, 2009) as proposições geradas a partir das pesquisas 
desenvolvidas nos cursos de mestrados profissionais que adquirem 
caráter prático, de aplicação e são voltados para a instrumentalização 
da educação em determinado contexto social.

Logo, o produto educacional vinculado ao mestrado profissional 
corrobora o pensamento de Carbonell (2002, p. 19), o qual entende que 
a “[...] inovação educativa, em determinados contextos, associa-se à 
renovação pedagógica”. Do mesmo modo, destaca-se que a mudança 
e a melhoria, ainda que nem sempre implique em melhoria, implica 
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em mudança. Ao pesquisar a qualidade de atuação e interlocução do 
Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul, RS, e verificar 
os desafios e possibilidades que estão relacionados a comunicação 
do CME, nesse contexto socioeducacional, elaborou-se o já referido 
portfólio com a expectativa de, primeiramente, que o Conselho 
Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação utilizem 
tais indicadores como potencializadores de qualificação dos espaços, 
tempos, atuação, interlocução e formação na relação de ambos 
os órgãos constitutivos do SME. Também, buscou-se priorizar em 
alternativas para que a comunidade reconheça o CME com um órgão 
colegiado, com muitas funções e atribuições que são necessárias à 
educação municipal e, sobretudo, de participação proativa na gestão 
educacional do município.

De acordo com a UNESCO (2004), qualidade é um conceito 
multifacetado e que está em constante [re]construção. Nessa 
perspectiva, indicadores da qualidade da educação foram criados 
para contribuir com as instituições, órgãos, setores, entre outros, 
envolvidos com a educação nos processos de [re]formulação, gestão 
educacional e institucional, avaliação educacional, com vistas a 
melhoria da qualidade da educação.

Para tanto, se faz necessário partir de algumas definições quanto 
ao que se entende por indicadores. Para Franchischini & Francihischini 
(2017) indicadores representam medidas qualitativas ou quantitativas 
que demonstram o estado de uma operação, processo ou sistema. 

A contribuição de Juliatto (2005, p. 80-81) apresenta que os 
indicadores têm a função de monitorar dados “[...] pela qual eles 
permitiram que as pessoas responsáveis por programas, instituições 
ou sistemas identificassem e medissem as mudanças e tendências 
quantitativas e qualitativas em áreas de interesse”. Juliatto ainda 
entende que os indicadores se constituem fenômenos empíricos que 
representam certa qualidade teórica. Os indicadores são capazes de 
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combinar muitas variáveis. Assim, os indicadores adquirem significado, 
especialmente porque realizam a tradução das qualidades teóricas, 
em processo conhecido como operacionalização:

[...] Os indicadores podem simplesmente ser considerados como 
fatores identificados aptos a expressar a conquista dos objetivos 
[...]. Os indicadores de qualidade têm que ser empregados 
com cuidado e para a finalidade para a qual foram criados. Eles 
não são medidas absolutas de qualidade [...]. Eles indicam e 
sinalizam algo que até pode necessitar de maior elucidação e 
explicação. A ênfase deve ser dada aos indicadores como sinais 
ou guias que, por certo, procedem valiosa informação. Como 
os indicadores abordam a realidade da qualidade em muitos e 
diferentes aspectos, o seu poder de avaliar a qualidade em dada 
situação amplia-se, se forem utilizados de forma combinada ou 
plural. (JULIATTO, 2005, p. 77-79).

No contexto da educação, o portfólio surge acompanhado de 
uma mudança nas concepções de ensino e aprendizagem como 
proposta uma modalidade de avaliação advinda do campo da arte. 
Segundo Sá Chaves (2000), o uso do portfólio no meio educativo, nos 
Estados Unidos da América, adquiriu um significado muito importante, 
levando a Association for Supervision and Curriculum (Associação de 
Supervisão e Currículo), a eleger como uma das três metodologias 
de topo, usadas naquele país. Para Seldin (1997), o portfólio tem 
sido usado no Canadá, por quase 20 anos, onde é conhecido como 
dossiê de ensino e, atualmente, tem sido adotado por mais de 1.000 
universidades nos Estados Unidos.

Sá-Chaves (2000) trata o portfólio como um instrumento de 
diálogo entre educador e educando, que não são produzidos só no 
término do período para fins avaliativos. São constantemente (re)
elaborados na ação e partilhados de forma a recolherem, em tempo 
útil, outros modos de ver e de interpretar, que facilitem ao estudante 
uma ampliação e diversificação do seu olhar, levando-o à tomada de 
decisões, ao reconhecimento da necessidade de fazer opções, de 
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julgar, de definir critérios, além de permitir as dúvidas e conflitos para 
deles poder emergir mais consciente, mais informado, mais seguro de 
si e mais tolerante quanto às hipóteses dos outros.

No caso, como produto educacional, o portfólio foi construído 
com base na pesquisa desenvolvida no curso de mestrado profissional 
e apresenta uma compilação de registros sob a forma de conceitos e 
relatos, realizados por conselheiros municipais de educação, gestores 
das escolas do Sistema Municipal de Ensino e pela Secretária de 
Educação de Cachoeira do Sul. Ao organizar o portfólio, acerca das 
opiniões dos pesquisados, priorizou-se viabilizar à sociedade e aos 
conselhos de educação um registro histórico do modo de ser e de 
fazer, bem como do saber com quem se convive e para quem se deseja 
atuar em um conselho de educação. Além disso, disponibiliza-se uma 
reflexão sobre a prática do conselheiro de educação.

Assim, objetiva-se nesta produção, explicitar os aspectos 
teórico-metodológicos de construção do produto educacional 
desenvolvido no MP/PPP da Universidade Federal de Santa Maria, 
bem como apresentar algumas reflexões e análises inter-relacionadas 
aos indicadores de qualidades decorrentes da pesquisa.

O portfólio, viabilizado por meio digital, disponibiliza indicadores 
de qualidade com a finalidade de nortear o trabalho desenvolvido 
junto ao Conselho Municipal de Educação, e prioriza contribuir com 
a qualificação da atuação e interlocução do colegiado no campo de 
atuação do Sistema Municipal de Ensino. Assim sendo, este produto 
educacional tem potencial para auxiliar os conselheiros atuantes e aos 
recém-chegados no CME e que necessitem de formação e indicativos 
para começar e/ou fortalecer sua caminhada junto ao colegiado.

Trata-se, portanto, de um portfólio com aplicabilidade na gestão 
da educação municipal, em especial junto aos sujeitos que atuam no 
Conselho Municipal de Cachoeira do Sul-RS, que, também, poderá ser 
utilizado em outros contextos socioeducacionais no país.
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METODOLOGIA DE CONSTRUÇÃO 
DO PORTFÓLIO

A pesquisa de mestrado profissional, que teve por objetivo geral 
“compreender os desafios e possibilidades que estão relacionados 
com os indicadores de qualidade de atuação do Conselho Municipal 
de Educação de Cachoeira do Sul – RS no âmbito do Sistema de 
Ensino”, foi desenvolvida

Como opção metodológica pelo Estudo de Caso, a partir da 
definição do problema, tentando responder o questionamento de quais 
indicadores de qualidade estão relacionados a atuação do CME, junto 
ao SME, a unidade definida foi o Conselho Municipal de Educação do 
município de Cachoeira do Sul – RS, tendo como técnicas de construção 
de dados o estado do conhecimento, análise documental, entrevista 
semiestruturada e questionários on-line. Como procedimento de análise 
de dados, foi realizada a análise de conteúdo, conforme Bardin (2009), 
tendo no relatório o produto de pesquisa, os Indicadores de qualidade.

Considerando a necessidade de inserção e compreensão 
do contexto do Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do 
Sul, RS, na perspectiva da pesquisa qualitativa, utilizou-se técnicas 
de pesquisa que potencializassem a construção de dados com os 
sujeitos colaboradores e portadores de um olhar fértil e construtivo 
acerca da problemática dessa pesquisa. Assim, com base nos dados 
construídos nos processos investigativos, priorizou-se analisar os 
dados da entrevista e das respostas da entrevista semiestruturada 
com a Secretária Municipal de Educação; e dos questionário on-line 
aos conselheiros municipais de educação e aos gestores do Sistema 
Municipal de Ensino de abrangência do CME.

A entrevista semiestruturada teve a intenção de possibilitar a 
visão dos sujeitos sociais representados na Secretaria Municipal de 
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Educação, no que tange aos seus entendimentos da política e gestão 
educacional no Município de Cachoeira do Sul, considerando a suas 
percepções acerca do que indica qualidade na atuação do CME em 
um município que possui Sistema Municipal de Ensino.

Mesmo com muitos anos exercendo atividades socioeducativas 
na comunidade, existem pessoas que ainda não entendem o papel 
do Conselho Municipal de Educação, evidenciando as dificuldades de 
atuação do CME junto Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do 
Sul-RS. Assim, pensou-se na produção de um portfólio que contribuísse 
para ampliar o conhecimento e a compreensão quanto a existência e à 
atuação deste órgão colegiado no cenário do SME.

Observou-se nas respostas dos gestores colaboradores da 
pesquisa que é necessário ter maior participação em todos os eventos 
do município, mais visitas às escolas para acompanhar a rotina, seguir 
fazendo um trabalho de qualidade que vise ajudar melhoria do ensino 
nas escolas, oferecer atividades abertas aos professores do município, 
atualização sobre a ação do Conselho, Complementaram, ainda, a 
necessidade de se ter um olhar mais personalizado a determinada 
situação e localidade respeitando a especificidade de cada instituição 
de ensino e ter maior divulgação do trabalho desenvolvido.

Para os conselheiros, o foco para qualificar a atuação do 
Conselho Municipal de Educação de Cachoeira do Sul-RS, envolve 
a participação mais efetiva dos seus componentes, com maior 
representatividade, a manutenção do nível já conquistado com a 
experiências dos conselheiros que já passaram pelo conselho, por 
meio de mais estudos e qualificação, mantendo o clima de colaboração 
entre Conselho e executivo municipal e sobretudo foco na Formação 
Continuada a todos os conselheiros e equipe técnica.

Contudo, observou-se que os colaboradores, em sua maioria, 
apontaram que são necessárias mudanças. Seja por meio de 
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atitude proativa por parte do Conselho Municipal de Educação, ou 
de comunicação com a comunidade para que melhore a atuação e 
interlocução deste órgão com os demais componentes do Sistema 
Municipal de Ensino.

Assim, o portfólio prioriza apresenta uma compilação de 
registros sob a forma de conceito de indicadores baseado nos relatos 
realizados por gestores escolares, conselheiros e secretária de 
educação, integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira 
do Sul. Tais indicadores foram selecionados de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo pesquisador, entre eles, a incidência de respostas 
os questionamentos por meio da entrevista e questionários.

Na etapa 1 de construção do Portfólio, priorizou-se elaborar 
e explanar a relação das dimensões (macro) e os indicadores de 
qualidade (micro) produzidos na pesquisa.

A partir dos dados produzidos pela pesquisa, foram organizadas 
dimensões sistêmicas para criar os indicadores de qualidade de atuação 
do Conselho Municipal de Educação. As dimensões aproximadas às 
categorias gerais de análise desse estudo, na qual emergiram os 
indicadores de qualidade aproximados às categorias específicas. Para 
tanto, com base da leitura das contribuições dos colaboradores desta 
pesquisa, da análise documental e da identificação das unidades, 
palavras e/ou expressões significativas, delineou-se as categorias 
gerias de análise: Gestão democrática, Funções e Atribuições, 
Interlocução e Formação e estas desmembradas em categorias 
específicas. A Figura 1 apresenta a organização de tais categorias, 
que se entrelaçam no eixo articulador denominado o objeto de estudo 
“indicadores de qualidade”.

Na etapa 2, buscou-se junto a literatura as definições dos 
conceitos dos indicadores apresentados na etapa 1 e o entrelaçamento 
com os dados de campo.
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A etapa 3 voltou-se para a organização do portfólio digital, em 
que procurou-se categorizar os registros contidos nas repostas dos 
questionamentos aos conselheiros e gestores, bem como a produção 
do layout e link relacionados aos indicadores de qualidade identificados 
na pesquisa de mestrado profissional.

Para a etapa 4, priorizou-se finalizar a elaboração do portfólio e 
inserir o mesmo em espaço virtual20 para testagem e apresentação à 
banca de defesa final do Mestrado Profissional, conforme a Figura 1:

Figura 1 – Tela inicial do Portfólio de Indicadores de Qualidade

Fonte: (HATSEK, 2019).

No Portfólio de Indicadores de Qualidade do Conselho 
Municipal de Educação de Cachoeira do Sul – RS, conforme a Figura 
1, como imagem de fundo, encontra-se o Chateu D’eau que se 
constitui o principal ponto turístico do município. Ao fundo da figura 
consta o Paço Municipal onde está localizado o Conselho Municipal 

20  Disponível em: <https://www.indicadoresdequalidade.com/inicio>.

https://www.indicadoresdequalidade.com/inicio
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de Cachoeira do Sul. A tela inicial apresenta, também, oito menus 
principais a serem visitados:

1. Início, onde está a tela inicial já descrita.

2. CME, apresenta seu endereço e a sede administrativa.

3. Indicadores, são disponibilizados indicadores de qualidade por 
quatro macrodimensões e suas especificidades.

4. Inventário turístico, apresentando a cidade de Cachoeira do Sul 
– RS, seus aspectos econômicos e turísticos, seu histórico, os 
símbolos e principais pontos turísticos. 

5. Culturas, onde são apontados os principais produtos agrícolas 
desenvolvidos no município.

6. Sistema Municipal de Ensino encontra-se a sua composição.

7. Escolas de Cachoeira do Sul – RS, apresentando as escolas que 
compõem o Sistema Municipal de Ensino, tanto da área urbana 
como no campo.

8. PME, apresenta o Plano Municipal de Educação.

No menu CME, conforme a Figura 2, é apresentado um logo 
do Conselho Municipal de Educação, referência da lei de sua criação, 
endereço de localização, fotos da sede administrativa, bem como o 
mapa de localização dentro da cidade de Cachoeira do Sul.
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Figura 2 – Tela de acesso a dados do CME de Cachoeira do Sul – RS 

Fonte: (HATSEK, 2019).

No menu Indicadores, Figura 3, são apresentados os 
Indicadores de Qualidade divididos em quatro macrodimensões: 
Gestão Democrática, Funções e Atribuições, Interlocução e Formação. 
O visitante, ao clicar em cada macrodimensão visualiza os indicadores 
de qualidade (microdimensões), conforme Figura 4 demonstra o 
indicador “Autonomia” da macrodimensão “Gestão Democrática”.

Figura 3 – Indicadores 

Fonte: (HATSEK, 2019).
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Figura 4 – Indicador Autonomia

Fonte: (HATSEK, 2019).

No menu Inventário Turístico, conforme Figura 5, são 
apresentadas informações como o número de habitantes, área 
territorial, densidade demográfica, o clima do município, fuso 
horário e o designo de quem nasce na cidade, no intuito de trazer ao 
usuário conhecimentos do município, como também a localização 
da cidade de Cachoeira do Sul no estado do Rio Grande do Sul. 
Logo, a seguir, está disposto o resumo da história do município, 
do porquê do nome da cidade e suas memórias. Também, estão 
disponibilizados os símbolos municipais, informando os principais 
acessos do município e suas distâncias em relação a outras 
localidades nacionais e internacionais. E, por fim, apresenta-
se os principais pontos turísticos disponibilizando imagens e 
descrição deles. Isso permite a quem acessar o portfólio, ter uma 
contextualização do município de Cachoeira do Sul – RS.
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Figura 5 – Inventário Turístico

Fonte: (HATSEK, 2019).

No menu Culturas, conforme Figura 6, são exibidas as culturas 
agrícolas mais produzidas em Cachoeira do Sul, que projeta o município 
no cenário agrícola nacional, como o arroz, noz pecan, oliveira e soja. O 
objetivo desta informação é apresentar ao visitante, dados relevantes 
das principais culturas agrícolas, já que a economia do município gira 
em torno da agricultura e dos serviços.
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Figura 6 – Culturas Agrícolas cultivadas no 
município de Cachoeira do Sul – RS 

Fonte: (HATSEK, 2019).

No menu Sistema Municipal de Ensino, Figura 7, estão os 
componentes constituintes do Sistema de Ensino e suas respectivas 
funções, com a finalidade de contribuir ao visitante a compreensão da 
dimensão real do Sistema de Ensino de Cachoeira do Sul – RS.

Figura 7 – Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul – RS 

Fonte: (HATSEK, 2019).
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O menu Escolas do SME apresenta todas as escolas que 
compõem a Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul RS, 
as localizadas na sede, as escolas do campo, as Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF), Escolas Municipais de Educação 
Infantil (EMEI) e as escolas privadas de Educação Infantil, contendo 
o endereço, telefone, bem como gestores(as). Esta informação é 
importante para que o visitante saiba quantas escolas integram o SME, 
sua localização e possibilidades de acessar as mesmas.

O menu PME disponibiliza o Plano Municipal de Educação de 
Cachoeira do Sul – RS, o qual se constitui resultante do planejamento 
educacional do município para o período de 2015 a 2025, elaborado 
em consonância com os Planos Nacional e Estadual.

Sendo assim, a importância para o município de Cachoeira do Sul, 
em possuir um dispositivo como o portfólio, que indica a qualidade no 
contexto do conselho municipal de educação, retrata o aprimoramento 
do serviço prestado por esta organização, sinalizando itens que esta 
entidade possa ir ao encontro para fazer ou de trabalhar, obtendo 
aprimoramento no âmbito do Sistema, como órgão de Estado. Ainda, 
para os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, o portfólio 
contribui no sentido de refinar o entendimento do funcionamento do 
CME, podendo dar mais auxílio e contribuição com a interlocução 
dentro do Sistema, em prol da melhoria e qualificação da educação do 
município. E por fim, colabora como instrumento, inserido na estrutura 
do Sistema Municipal de Ensino, como mecanismo de gestão colegiada 
e de participação comunitária, para tornar presente a expressão da 
vontade da sociedade, de forma democrática, na formulação das 
políticas, das normas educacionais e nas decisões dos dirigentes, 
dando autonomia e melhorando a qualidade dos serviços.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate em torno da atuação de qualidade necessita de mais 
investigação, de forma que possa cooperar ainda mais com a atuação 
colegiada e democrática junto a educação municipal. Trabalhar o 
CME junto com os outros órgãos que compõem o Sistema Municipal 
de Ensino, amplia a interlocução e atuação, fazendo a educação 
municipal mudar de patamar, desafiando a cada conselheiro conhecer 
qualificadamente suas funções no colegiado e compreender a 
importância do CME no espaço do SME.

É pertinente destacar que a pesquisa de mestrado profissional 
empreendeu vários esforços a fim de compreender quais indicadores 
de qualidade estão relacionados à atuação e interlocução do Conselho 
Municipal de Educação de Cachoeira do Sul – RS, fundamentada na 
perspectiva da gestão democrática. Nesse sentido, o Portfolio de 
Indicadores de Qualidade do Conselho Municipal de Cachoeira do 
Sul – RS, resultado dessa pesquisa, constitui-se uma possibilidade 
de contribuir com a educação municipal de Cachoeira do Sul, por 
meio do aprimoramento do serviço prestado pelo Conselho Municipal 
de Educação, ou, até mesmo, de obter melhorais do âmbito do 
Sistema, especialmente no sentido que melhorar o entendimento 
do funcionamento do CME, podendo dar mais auxílio e melhorar a 
interlocução no e do Sistema.

Por fim, deseja-se, que o produto possa trazer informações 
relevantes aos visitantes e ao município de Cachoeira do Sul, 
tanto de referências comerciais, turísticas e populacionais, como 
esclarecimentos do que é e como funciona o Sistema Municipal de 
Ensino, seus componentes incluindo os estabelecimentos de ensino, 
com suas localizações e quem compõem a respectiva gestão, a 
legislação relevante que rege o Sistema, e claro, os indicadores 
de qualidade que fornecem à comunidade noções de atuação e 
interlocução do CME no SME.
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INTRODUÇÃO

A organização da educação brasileira possibilita aos entes 
federados a criação de seus sistemas próprios de ensino. Essa 
experiência em âmbito de Município vem sendo exercitada a partir da 
homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
federal nº 9.394/96). Por isso, a discussão sobre o sistema municipal 
de ensino torna-se relevante na conjuntura das políticas educacionais 
e da autonomia do ente federado que tem a atuação prioritária nas 
etapas de educação infantil e ensino fundamental da educação básica. 

Nessa esteira, a LDB (Lei nº 9.394/96), no artigo 11, define como 
incumbências dos Municípios:

I- organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições 
oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas 
e planos educacionais da União e dos Estados;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III - baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino;

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 
seu sistema de ensino;

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, 
com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em 
outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de competência e 
com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. (BRASIL, 1996)

Assim, valendo-se da prerrogativa da autonomia, o município de 
Cachoeira do Sul, 5º município a ser criado no Estado do Rio Grande do 
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Sul, instituiu o seu sistema próprio de ensino, por meio da Lei Municipal 
nº 3.177, de 19 de janeiro de 2000. A partir de então, o município tem 
exercido o seu papel no processo de construção e implementação de 
políticas educacionais.

Para Bordignon (2013, p. 38), “ao assumir, com autonomia, a 
responsabilidade de suas atribuições prioritárias, o município possibilita 
a dimensão concreta do exercício do poder local, da cidadania ativa”. 
Nessa perspectiva, todo processo de criação do sistema municipal de 
ensino, além de formalizar os pressupostos da Constituição Federal 
de 1988 e da LDB (Lei federal nº. 9.394/96), também garante o 
desenvolvimento da gestão democrática.

Nesse sentido, Saviani (2014, p. 4) define sistema como “a 
unidade de vários elementos intencionalmente reunidos de modo que 
forme um conjunto coerente e operante”. Diante desse conceito, cabe 
salientar que os elementos são os órgãos e as instituições que integram 
o sistema municipal de ensino, sendo eles: a Secretaria Municipal de 
Educação, órgão gestor, o Conselho Municipal de Educação, órgão 
normativo do sistema, as escolas mantidas pelo poder público municipal 
e as escolas de educação infantil, mantidas pela iniciativa privada.

Desse modo, na grande estrutura sistêmica os órgãos e as 
instituições educacionais precisam atuar em conjunto de forma 
“coerente e operante”, ou seja, as normas complementares que são 
criadas na conjuntura do sistema municipal de ensino legitimam o 
poder local, formando uma unidade completa entre os seus elementos.

Em vista disso, este texto é fruto de uma pesquisa mais ampla21 
e analisa o Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/RS na 
conjuntura da política educacional brasileira, buscando compreender 

21 Pesquisa intitulada “[Re] articulação do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/
RS: gestão democrática no cenário da política educacional”, desenvolvida durante o curso 
do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, Mestrado 
Profissional, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
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os processos de (re) articulação do Sistema Municipal de Ensino, 
com o intuito de contribuir para o fortalecimento e a qualidade da 
gestão educacional democrática. Para tanto, busca discutir as 
políticas públicas no âmbito da gestão educacional e traz o OBEMCS 
(Observatório da Educação Municipal de Cachoeira do Sul/RS) como 
um importante produto educacional de (re) articulação e fortalecimento 
da gestão educacional e escolar.

Nessa seara, temos a seguinte problemática: como se (re) 
articula o Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/RS e quais 
são as perspectivas que podem contribuir para o fortalecimento e para 
a qualidade dos processos de gestão educacional democrática?

Para a discussão das ideias sobre os processos de (re) 
articulação do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/RS, 
o texto apresenta, inicialmente, o contexto das políticas públicas no 
âmbito da gestão educacional. Em seguida, descreve o Observatório 
da Educação Municipal de Cachoeira do Sul/RS (OBEMCS)22, produto 
educacional apresentado, na dissertação de mestrado profissional de 
Zinn (2019), ao Programa de Pós – Graduação em Políticas Públicas e 
Gestão Educacional (UFSM), produzido na linha de pesquisa Políticas 
e Gestão da Educação Básica e Superior (LP1), como uma das 
perspectivas de (re) articulação do Sistema Municipal de Ensino.

Por sua vez a metodologia da pesquisa ancora-se na abordagem 
qualitativa e no estudo de caso. Yin (2010, p. 39) ressalta que o estudo 
de caso “[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real [...]”. 
Por isso, para a produção dos dados, foram utilizadas, como técnicas, 
entrevistas semiestruturadas com gestores educacionais (Secretária 
Municipal de Educação, conselheiras e técnica do Conselho Municipal 
de Educação) e questionário on-line aplicado aos gestores escolares 

22 O OBEMCS é um produto educacional produzido por meio da pesquisa de Mestrado 
Profissional. 
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das escolas municipais e das escolas de educação infantil mantidas 
pela iniciativa privada, no primeiro semestre do ano de 2019.

Com base nisso, para o desenvolvimento da análise dos dados, 
foram considerados como aportes teóricos a Constituição Federal 
de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 
9.394/96), o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), leis 
municipais e documentos de Cachoeira do Sul/RS, além de autores 
como Bordignon (2013) e Saviani (2014).

GESTÃO EDUCACIONAL: POLÍTICAS E 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

Na conjuntura da organização da educação brasileira, “os 
Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil” (BRASIL, 1988), conforme aponta a Constituição 
Federal de 1988, no art. 211, § 2º. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), Lei nº 9.394/96, no art. 8, enfatiza que “a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de 
colaboração, os respectivos Sistemas de Ensino” (BRASIL, 1996).

A partir das políticas educacionais expressas por meio das 
leis federais, o município no cenário da gestão educacional tem 
a possibilidade de criar o seu sistema próprio de ensino e atuar na 
perspectiva da gestão democrática e da autonomia local. Nessa 
esfera, Bordignon define sistema como:

[...] um conjunto de elementos, ideais e ou concretos, que 
mantêm relação entre si formando uma estrutura. Elementos, 
partes estruturadas em relação interdependente, formando um 
todo dotado de certo grau de harmonia e autonomia e voltado 
para uma finalidade. (BORDIGNON, 2013, p. 25)
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Nessa estrutura, que envolve o sistema municipal de ensino, 
encontram-se os órgãos e as instituições educacionais que precisam 
estar em constante (re) articulação para atingir a finalidade da 
educação municipal. A finalidade é a essência e a razão de existência 
de um sistema de ensino, por isso todas as partes que envolvem essa 
estrutura precisam estar interligadas. A “relação interdependente”, 
expressa por Bordignon (2013), forma o todo que é “dotado de 
harmonia e autonomia” porque se definem pelas normas que instituem 
essa organização sistêmica.

O autor ainda ressalta que “as normas constituem o elemento 
articulador, organizador, que estabelece a articulação e a coerência 
da ação de cada parte no todo em vista da finalidade do todo” 
(BORDIGNON, 2013, p. 28). Diante disso, de acordo com os 
fundamentos da LDB (Lei federal nº 9.394/96), cada ente federado 
tem competência para definir suas próprias normas, sendo estas 
complementares às normas nacionais.

Dessa maneira, a estrutura do sistema municipal de ensino 
compreende os seguintes órgãos e instituições: Secretaria Municipal 
de Educação, Conselho Municipal de Educação, escolas mantidas 
pelo poder público municipal e escolas de educação infantil mantidas 
pela iniciativa privada. São esses os elementos que “mantêm relação 
entre si formando uma estrutura” (BORDIGNON, 2013, p. 25).

A Secretaria Municipal de Educação é o órgão gestor do 
sistema municipal de ensino e é representada pelo Dirigente Municipal 
de Educação (DME). A nomenclatura de “dirigente” é definida pela 
UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), 
a qual defende que o agente político que ocupa a pasta deve dirigir 
e não secretariar. No entanto, é mais comum, na organização das 
secretarias municipais de educação, a figura do Secretário (a). A 
organização de uma secretaria municipal de educação geralmente é 
alicerçada em, no mínimo, três dimensões, sendo elas: pedagógica, 
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administrativa e financeira. O Plano Municipal de Educação é a política 
educacional que define as metas e as estratégias para a garantia dos 
padrões mínimos de qualidade da educação municipal, bem como 
de acesso, permanência dos estudantes, aprendizagem, formação 
continuada e valorização dos profissionais da educação, além da 
gestão democrática.

O Conselho Municipal de Educação, na conjuntura do sistema 
municipal de ensino, é o órgão responsável por “baixar normas 
complementares” (BRASIL, 1996). As atribuições do órgão passam a 
ser ressignificadas a partir da Constituição Federal de 1988, como um 
importante mecanismo de gestão democrática, o qual é composto por 
representantes do Poder Executivo e da sociedade civil, com relação de 
paridade e pluralidade na representação da sociedade. Na estrutura do 
sistema municipal de ensino, o Conselho Municipal de Educação deixa 
de assumir a exclusiva função de assessoramento técnico e passa, 
de acordo com a lei de criação do sistema, a desempenhar outras 
funções, tais como a: consultiva, normativa, deliberativa, propositiva, 
mobilizadora e fiscalizadora.

Nessa perspectiva, o Plano Nacional de Educação (Lei federal nº 
13.005/14), na meta 19, estratégia 19.5, referente à gestão democrática 
registra a necessidade de estimular a constituição e o fortalecimento 
dos Conselhos Municipais de Educação “como instrumentos de 
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se 
condições de funcionamento autônomo” (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, a análise do contexto da gestão da educação 
municipal torna-se necessária, pois, no campo conceitual, a gestão 
educacional:

[...] corresponde à área de atuação responsável por estabelecer 
o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e 
dinamizar o modo de ser e de fazer dos sistemas de ensino 
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e das escolas, para realizar ações conjuntas, associadas e 
articuladas, visando o objetivo comum da qualidade do ensino 
e seus resultados. (LÜCK, 2006, p. 25)

Assim, olhar para a finalidade do sistema municipal de ensino 
e o lugar onde as políticas educacionais se materializam é essencial. 
Isso porque a escola é o elemento chave da estrutura sistêmica, e 
os processos de (re) articulação são imprescindíveis entre todos os 
órgãos e instituições educacionais para que os objetivos da educação 
municipal sejam alcançados.

No Parecer 30/2000, do Conselho Nacional de Educação, 
o sistema é definido “[...] como elementos coexistentes lado a lado 
e que, convivendo dentro de um mesmo ordenamento, formam um 
conjunto articulado” (BRASIL, 2000, p. 2). Por isso, é preciso que o 
sistema municipal de ensino seja visto na sua totalidade, uma vez 
que integra a estrutura as escolas mantidas pelo poder público e as 
escolas de educação infantil, mantidas pela iniciativa privada. Essa 
atuação sistêmica, na qual todos os elementos atuam com os mesmos 
objetivos e com base no conjunto de normas que estabelecem a 
unidade no todo é o que possibilita a articulação necessária para a 
garantia de um sistema municipal de ensino atuante.

Na sequência, apresenta-se o Observatório da Educação 
Municipal (OBEMCS) como uma das perspectivas de (re) articulação 
e fortalecimento da gestão educacional democrática no Sistema 
Municipal de Ensino de Cachoeira do Sul/RS.
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O OBEMCS COMO PERSPECTIVA DE [RE] 
ARTICULAÇÃO NO SISTEMA MUNICIPAL 
DE ENSINO DE CACHOEIRA DO SUL/RS

O município de Cachoeira do Sul/RS, situado no centro do Rio 
Grande do Sul, a 196 km da capital Porto Alegre e a 120 km, da cidade 
de Santa Maria, possui segundo o IBGE (2018), 82.547 habitantes e 
uma área, de 3.735,164 km², sendo dividida em sete distritos: Cachoeira 
do Sul (zona urbana), Ferreira, Bosque, Três Vendas, Barro Vermelho, 
Capané, Cordilheira (zonas rurais).

Como já mencionado neste texto, o município de Cachoeira 
do Sul criou o seu sistema próprio de ensino no ano 2000. Na sua 
estrutura, estão a Secretaria Municipal de Educação (SMEd), o 
Conselho Municipal de Educação (CME) e 44 escolas, das quais 37 
são municipais e sete são mantidas pela iniciativa privada, no período 
de realização da pesquisa. Em relação às escolas municipais, 15 são 
de educação infantil e 22 são de ensino fundamental, sendo 13 escolas 
do campo, localizadas nos distritos da zona rural.

O estudo realizado no sistema municipal de ensino de 
Cachoeira do Sul/RS trouxe como perspectivas de (re) articulação para 
o fortalecimento e a qualidade da gestão educacional democrática 
quatro dimensões sistêmicas, que se traduzem em indicadores de 
qualidade, conforme demonstra a Figura 1 a seguir:
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Figura 1 – Dimensões e indicadores de qualidade 
do Sistema Municipal de Ensino

Fonte: (ZINN, 2019, p.118).

As dimensões sistêmicas e os indicadores de qualidade foram 
elaborados a partir dos dados produzidos na pesquisa e tratam dos 
processos necessários para a (re) articulação e o fortalecimento do 
sistema municipal de ensino. Assim, as dimensões sistêmicas são: a 
(re) articulação entre os órgãos do sistema; a (re) articulação entre a 
SMEd e as escolas do sistema; e a (re) articulação entre o CME e as 
escolas do sistema e o fortalecimento dos espaços de participação no 
sistema. Os indicadores expressos em cada dimensão emergiram das 
percepções dos colaboradores da pesquisa, que representam os órgãos 
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e as escolas do sistema municipal de ensino de Cachoeira do Sul/RS. 
Como indicadores transversais, pode-se citar: a participação, o diálogo, 
a transparência, a coletividade, a ética, a autonomia e a interlocução.

Nesse contexto, a pesquisa realizada contribuiu para o 
desenvolvimento de um produto educacional que reconhecesse o 
percurso desde a criação do sistema até os dias de hoje e que também 
promovesse o fortalecimento e a (re) articulação do sistema municipal 
de ensino por meio da valorização, da transparência e da visibilidade 
dos seus elementos: SMEd, CME, Escolas públicas e Escolas privadas 
de Educação Infantil e, também, os órgãos de controle social.

O Observatório da Educação Municipal de Cachoeira do Sul 
(OBEMCS)23 foi desenvolvido como produto final do curso de mestrado 
profissional e uniu diferentes saberes, conhecimentos, documentos e, 
ainda, os técnicos da Secretaria Municipal de Educação. O projeto inicial 
foi organizado com base na legislação do Sistema Municipal de Ensino 
de Cachoeira do Sul e de acordo com o roteiro apresentado na Tabela 1.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação, como órgão 
gestor do Sistema Municipal de Ensino, por meio de assessoria técnica, 
foi quem contribuiu para a viabilização da produção do OBEMCS. O 
Observatório da Educação Municipal foi desenvolvido por meio do Wix24, 
uma plataforma gratuita que “[...] permite a qualquer pessoa a criar seu 
próprio site sem conhecimentos de design ou programação [...]” (WIX, 
2019) e, hoje, está inserido no Site da Prefeitura Municipal de Cachoeira 
do Sul, como um link, na aba da Secretaria Municipal de Educação.

O OBEMCS torna visível o Sistema Municipal de Ensino de 
Cachoeira do Sul, que foi instituído, há 20 anos e o seu conteúdo 
possibilita a (re) articulação do sistema, pois contempla as normas 

23 Acesse o Observatório da Educação Municipal de Cachoeira do Sul (OBEMCS) em 
<https://www.obemcs.com/>. 

24 Conheça o Wix, disponível em <https://pt.wix.com/about/us>.

https://www.obemcs.com/
https://pt.wix.com/about/us
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complementares exaradas pelo Conselho Municipal de Educação, como 
também reúne uma série de informações sobre os órgãos (SMEd e 
CME), as escolas municipais e as escolas privadas de Educação Infantil.

Nessa conjuntura, O OBEMCS é uma das perspectivas de (re) 
articulação existentes no contexto do sistema, pois tem contribuído 
significativamente para o fortalecimento da educação municipal de 
Cachoeira do Sul (ver Tabela 1).

Tabela 1 – Roteiro para elaboração do OBEMCS

Nº Abas Informações necessárias

01 OBEMCS - 
Abertura do 
Observatório

- Introdução.
- Finalidade.
- Vídeo explicativo.
- Logomarca do SME, com links de acesso.

02 O Observatório - Publicações.
- Espaço para Fórum.

03 Sistema 
Municipal 
de Ensino

- Dados sobre o SME de Cachoeira do Sul.
- Os órgãos: informações da SMEd e do CME 
(dados estatísticos, organograma, endereço, 
nº de telefone, link de acesso à rede social 
Facebook, leis e normas complementares...).

- As escolas: informações das escolas municipais e 
das escolas privadas de educação infantil, fotos, atos 
normativos e link de acesso a rede social Facebook.
- Mapa digital das escolas da zona urbana.

04 Política 
Educacional

- Link de acesso ao PME (Plano Municipal 
de Educação de Cachoeira do Sul).
- Descrição das Metas que impactam 
diretamente na Educação Municipal (ações 
desenvolvidas, indicadores...).
- Fórum Permanente Municipal de Educação (Decreto 
de Criação, Regimento Interno, Conferência Municipal 
de Educação, Relatório da Conferência – 2018).
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05 Programas 
e Políticas

Informações sobre os programas de governo e do MEC, 
como também, políticas educacionais do município:
- Projeto Educação Gaúcha 
Conectada (Iniciativa BNDES).
- Programa Educar pra Valer (Associação Bem Comum).
- COMDECampo: Comissão Municipal para o 
desenvolvimento da Educação do Campo).
- Projeto de Formação Continuada da SMEd.
- JEMCS: Jogos das Escolas Municipais 
de Cachoeira do Sul.
- Projeto Alimentação Saudável: plante esta Ideia.

06 Órgão de 
Controle Social

Informações sobre:
- CAE (Conselho da Alimentação Escolar).
- Conselho do Fundeb.

Fonte: (ZINN, 2019, p. 203-204).

A inserção do Sistema Municipal de Ensino de Cachoeira 
do Sul/RS no mundo digital é uma ideia inovadora que permite aos 
profissionais da educação e a comunidade em geral uma possibilidade 
real de conexão e de constante (re) articulação com as pessoas que 
integram todo esse movimento sistêmico. Um aspecto importante que 
cabe salientar é a divulgação das normas complementares produzidas 
no âmbito do sistema desde o ano 2000, bem como das leis municipais 
que amparam a organização da educação municipal.

O Ministério da Educação (MEC), por meio do caderno referência 
do Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 
Educação Pró-Conselho, enfatiza que:

[...] no âmbito da administração pública, não estamos lidando 
com coisas cuja base seja o privado. A base é o trabalho que 
produz valor e de cujo valor nasce o pagamento de impostos, 
contribuições e taxas para os serviços públicos. Assim, vale o 
princípio de que, sob a lei, a vida coletiva não respeita privilégio. 
Portanto, ao lidar com algo público temos de dar a mais ampla 
publicidade, porque somos um órgão público e devemos 
prestar contas à sociedade. (BRASIL, 2004, p. 13).
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Dessa maneira, o OBEMCS é uma ferramenta que possibilita 
essa prestação de contas à sociedade ao mesmo tempo em que 
propicia a publicidade das ações desenvolvidas pelos órgãos públicos 
relacionados à educação municipal. Além disso, divulga a política 
pública educacional, o Plano Municipal de Educação, os programas 
desenvolvidos e ainda abre espaço para a visibilidade aos órgãos 
de controle social (Conselho de Alimentação Escolar e Conselho do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB).

Figura 2 – Página inicial do OBEMCS

Fonte: Elaborada pela autora com o apoio de 
técnicos da SMEd (ZINN, 2019, p. 209).

Na página inicial, como demonstra a figura 2, percebe-se a 
organização do observatório e a sua articulação com as dimensões 
e os indicadores de qualidade que emergiram na pesquisa como 
perspectivas de (re) articulação do sistema municipal de ensino. Na 
aba relacionada ao sistema, há um espaço específico para os órgãos 
e as escolas, o que possibilita os movimentos de (re) articulação e 
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favorecem o fortalecimento e a qualidade dos processos de gestão 
democrática, pois, pela primeira vez, as normas complementares que 
permite a articulação, a unidade e a coerência do sistema municipal de 
ensino estão disponíveis para consulta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo apresentado contribuiu para o fortalecimento do 
movimento sistêmico que é necessário no âmbito do sistema municipal 
de ensino.  Pode-se entender que, à medida que os espaços de 
participação são fortalecidos, o movimento de (re) articulação vai 
acontecendo e gerando construções e reconstruções que são 
necessárias nos processos de gestão educacional democrática.

Nesse sentido, as perspectivas de (re) articulação para o 
fortalecimento e a qualidade do sistema municipal de ensino são 
ancoradas nas dimensões sistêmicas e nos indicadores emergentes 
da visão dos gestores que atuam nos diferentes espaços os quais 
constituem a estrutura do sistema.

Os dados produzidos na pesquisa revelaram que 22% dos 
gestores escolares não compreendiam a estrutura do sistema 
municipal de ensino e 60, 5% demonstraram ter conhecimento 
sobre a atuação do Conselho Municipal de Educação. Ainda, em 
relação ao conhecimento dos gestores escolares sobre as normas 
complementares elaboradas no âmbito do sistema, 47, 7% revelaram 
não ter nenhum conhecimento sobre elas.

Diante dessa análise, fica evidente a necessidade de visibilidade 
e fortalecimento do sistema municipal de ensino de Cachoeira do Sul/
RS. Em vista disso, o OBEMCS surge como um importante produto 
educacional capaz de promover a interlocução digital entre todos 
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os órgãos e instituições que integram a organização da educação 
municipal. São da natureza do sistema os movimentos de (re) 
articulação, pois não é possível tratar da gestão da educação municipal 
democrática sem levar em consideração os processos existentes a 
cada movimento, sentidos, concepções, saberes e fazeres que são 
produzidos nos espaços de coletividade e participação.

Ao descortinar o cenário das políticas educacionais brasileiras, 
percebe-se que ainda existe uma estrada longa pela frente no sentido 
de efetivar a autonomia do ente federado Município. Não basta apenas 
incentivar e criar o sistema municipal de ensino. É preciso percorrer um 
caminho pautado na construção coletiva que possibilite a garantia da 
participação, da autonomia, da interdependência, da coerência e da 
unidade do sistema de ensino.

Dessa maneira, o sistema municipal de ensino como unidade 
viva e complexa, precisa ser estudado na sua essência, e, a cada 
movimento produzido, é possível compreender as suas fortalezas 
e, também, fragilidades. Por isso, para que o sistema seja atuante 
e cumpra com a sua finalidade, é necessário que todos os seus 
elementos (SMEd, CME e escolas) caminhem lado a lado, com o 
mesmo propósito.
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INTRODUÇÃO 

A concepção investigativo-formativa desta pesquisa visa 
um olhar atento e um protagonismo dos sujeitos, considerando 
suas trajetórias de vida e suas relações com um processo de auto/
trans/formação socioeducacional. Isso, agregado a uma dinâmica de 
construção participativa do Projeto de Vida de estudantes do Ensino 
Médio do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra (IEEVD), na 
cidade de Júlio de Castilhos/RS, e de imbricamentos às narrativas 
autobiográficas das juventudes com os contextos socioeducativos.

Esta pesquisa de mestrado profissional, junto ao Programa 
de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, e 
inserida no bojo dos estudos do Grupo de Pesquisa Gestar/CNPq, 
priorizou a seguinte problemática: como acionar movimentos reflexivos 
de construção do Projeto de Vida dos estudantes do Ensino Médio 
tencionando a produção compartilhada? Foi abordada com o objetivo 
de compreender a constituição do sujeito, sua trajetória de vida, com 
vistas à elaboração compartilhada do Projeto de Vida dos estudantes 
do Ensino Médio. Para tanto, o quadro conceitual tem, em sua base, 
movimentos teóricos considerados relevantes para desenvolver e 
compreender o processo de construção participativa do projeto de 
vida de estudantes do ensino médio em escola pública.

Com isso, tornou-se necessário conhecer em profundidade 
quem eram os sujeitos colaboradores da pesquisa, estudantes do 
Ensino Médio do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra (IEEVD), 
na cidade de Júlio de Castilhos/RS, com vistas a refletir sobre suas 
experiências vividas, seus contextos atuais e suas expectativas futuras, 
articulando os saberes advindos das juventudes do Ensino Médio e as 
demandas sociais num processo democrático inerente à participação 
ativa para a construção do Projeto de Vida.



217S U M Á R I O

Estudar a si mesmo conhecer-se e refletir sobre o próprio 
contexto foi basilar para o movimento de construção do projeto de vida 
dos estudantes do Ensino Médio, em que a utilização de processos 
formativos potencializadores de reflexão foi essencial conhecer os 
sujeitos colaboradores da pesquisa num processo democrático 
inerente à participação ativa para a construção do Projeto de Vida: 
suas experiências vividas, seus contextos atuais e suas expectativas 
futuras, articulação dos saberes advindos das juventudes do Ensino 
Médio e das demandas sociais.

Nessa tessitura, avalia-se a produção de saberes e representações 
a partir de um processo de construção participativa e sua relação com 
a auto/trans/formação socioeducacional. Nesse sentido, sublinha-se a 
complexidade da constituição do indivíduo em distintos contextos que 
Delory-Momberger (2012, p. 523) atribui a diferentes relações:

[...] entre o indivíduo e suas inscrições e entornos (históricos, 
sociais, culturais, linguísticos, econômicos, políticos); entre o 
indivíduo e as representações que ele faz de si próprio e das 
suas relações com os outros; entre o indivíduo e a dimensão 
temporal se sua experiência e de sua existência.

Contemplam-se, portanto, movimentos de busca nos espaços-
tempo vivido, articulado com as vivências atuais de si com os outros, 
num processo de auto/trans/formação convergente a construção do 
Projeto de Vida.

Pensando o sujeito como ser integrado com o passado, o 
presente e o futuro, é necessário perceber quão importante é suas 
experiências vividas, para compreender o seu contexto presente e, 
assim, articular com o Projeto de Vida. Souza (2014) considera que as 
narrativas de experiências vividas dentro da configuração dos domínios 
da pesquisa (auto)biográfica no contexto, trazem à discussão modos 
de enfrentamento construídos pelos indivíduos, no que se refere as 
práticas de resistência e empoderamento. Dita por Freire (1983, p. 36) a 
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educação que “[...] desvestida da roupagem alienada e alienante, seja 
uma força de mudança e de libertação”, em que tivesse no homem, 
não o paciente do processo de aprendizagem, cuja virtude única é 
ter mesmo paciência para suportar o abismo entre sua experiência 
existencial e o conteúdo que lhe oferecem para sua aprendizagem, 
mas o seu sujeito.

Cabe destacar que os estudantes envolvidos nesta pesquisa são 
membros de famílias de diferentes formatos socioeconômico e cultural, 
enriquecendo a pesquisa de modo a reconhecer no outro a influência 
das experiências vividas no olhar aguçado sobre a prospecção de futuro. 
A maioria dos sujeitos envolvidos são filhos de agricultores residentes 
no interior, utilizando o transporte escolar para acessar a escola desde 
a tenra idade desses, alguns são filhos de famílias proprietárias de 
grande extensão de terra e, outros, filhos de funcionários das grandes 
propriedades. Também, há estudantes que residem nas vilas da 
cidade com diferentes enfrentamentos socioeconômicos e culturais; 
já outros são filhos de médico, enfermeira, professores e residem na 
parte central da cidade.

O delineamento teórico-metodológico teve como fio condutor 
a perspectiva epistemológica do mestrado profissional sob o viés da 
pesquisa aplicada e implicada ao contexto de atuação profissional. Nesse 
sentido, optou-se pelos círculos dialógicos investigativos-formativos 
fundamentada em Henz, Freitas e Silveira (2018), em diálogo com Josso 
(2010a, p. 101) no que se refere a pesquisa-formação “[...] que se situa 
na corrente de uma metodologia de compromisso dos pesquisadores 
numa prática de mudança individual ou coletiva [...]”. Essa concepção 
está representada por movimentos não lineares, imbricados uns nos 
outros no processo dialético em espiral amparado na pesquisa-formação 
(JOSSO, 2010a) numa abordagem (auto) biográfica com dinâmica 
teórico-metodológico relevante às tessituras desta pesquisa.



219S U M Á R I O

Nessa dinâmica, os colaboradores foram nove estudantes do 2º 
ano do Ensino Médio, do Instituto Estadual de Educação Vicente Dutra 
(IEEVD), de Júlio de Castilhos/RS, com idade entre 18 anos e na condição 
de distorção idade/ano, os quais aceitaram participar da pesquisa. 
Eles foram identificados por meio de codinome que fazem referências 
a engrenagens, tendo em vista que estas foram estabelecidas como 
simbologia da pesquisa. Os estudantes foram identificados por meio 
de codinome que fazem referência a engrenagens, tendo em vista que 
estas foram estabelecidas como simbologia da pesquisa.

A partir dessas constatações e construções questões 
epistemológicas e teórico-metodológicas da pesquisa, prioriza-se 
registrar, de maneira geral, o desenvolvimento dos círculos dialógicos 
em sua dialogicidade com o cotidiano dos estudantes colaboradores, 
com vistas a prospecção do futuro.

CÍRCULOS DIALÓGICOS EM 
DINÂMICA FORMATIVA COM 
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

Optou-se por desenvolver cinco círculos dialógicos 
investigativos-formativos com os estudantes colaboradores, tendo 
em vista a autobiografia por meio de narrativas, viabilizando a reflexão 
coletiva das diferentes experiências de vida, contextos vividos e as 
implicações na prospecção de futuro para construção do Projeto de 
Vida de estudantes do Ensino Médio.

No 1º círculo dialógico os estudantes estiveram mobilizados para 
rememorar as primeiras inserções sociais, narrando como foram suas 
impressões com a escolarização. Percebeu-se distintas sensações e 
marcas deixadas de acordo com o contexto em que cada um deles se 
encontrava. 
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Todos foram para a escola com seis anos de idade, a maioria 
levados pela mãe e demonstraram tranquilidade, ao se reportarem, 
falaram que a sensação era de ansiedade pelo novo, conforme 
destacadas algumas falas: “[...] eu morava perto da escola e fui, nos 
primeiros dias, com a mãe, ficava nervoso e ansioso pela incerteza das 
novas descobertas” (CREMALHEIRA). “[..] eu vinha no ônibus, sozinho, 
tinha muito medo e chorava muito, já chorava no ônibus e ninguém 
se importava nem o motorista, só quando chegava à escola que a 
professora me acolhia” (DENTES). “[...] eu vinha no ônibus com meu 
irmão mais velho, mas quando chegava na escola ela era muito grande 
e eu tinha medo de me perder e não saber voltar pra casa” (SEM FIM). 
Observou-se, portanto, sentimentos e relações com o contexto de cada 
um deles, a partir de narrativas que demonstram desafios traduzidos 
em superação ou não. Esse contexto retrata a importância do trabalho 
docente, que pode contribuir para reflexão acerca do impacto negativo 
do significado de cada experiência vivida.

As diferentes sensações emitidas pelos estudantes, ao 
relatarem suas experiências, foram percebidas por atitudes de 
nervosismo, ressentimento, alegria, satisfação, titubeios, entre outras 
na fala daqueles em que a inicialização a escolaridade foi ou não foi 
prazerosa e mobilizadora de sentimentos de pertença àquele meio. 
Para Delory-Momberger (2012, p. 524), o indivíduo como ser social e 
singular caracteriza, na pesquisa biográfica, uma “[...] singularidade 
atravessada, informada pelo social, no sentido em que o social lhe dá 
seu quadro e seus materiais”.

Também, a narrativa desses estudantes, considerando, por 
exemplo, os momentos traumáticos que viveram quando iniciaram o 
processo de escolarização, demonstram que “[...] o indivíduo humano 
vive cada instante de sua vida como o momento de uma história: história 
de um instante, história de uma hora, de um dia, de uma vida” (DELORY-
MOMBERGER, 2012, p. 525). Essa realidade vivida gera uma insegurança 
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e insatisfação percebida até no Ensino Médio. São adolescentes que 
acordam na madrugada e só retornam as suas residências por volta 
de 14h; normalmente, após chegarem a casa ainda precisam ajudar 
nas tarefas do cotidiano. Essa rotina por mais de 10 anos se torna 
desgastante e acabam perdendo o interesse pela escola.

Ferrarotti (2010, p. 45) comenta que “[...] a biografia sociológica 
não é só uma narrativa de experiências vividas; é também uma 
microrrelação social”. Assim, cabe a discussão sobre a política pública 
que retirou as escolas da área rural e implantou o transporte escolar, 
invertendo a lógica de levar a escola até a criança e o jovem, pelo 
transporte da criança e do jovem até a escola, retirando-os do seu 
contexto e colocando-os em contexto desconhecido e árido.

Nessa lógica, optou-se por acordos mútuos entre sujeitos 
colaboradores e pesquisadora, pois quem acompanha o processo 
de mediação biográfica precisa mediar diálogo com o respeito aos 
relatos. As narrativas são consideradas ricas para explicitar contextos, 
conjunturas sociais marcas individuais em suas manifestações sobre 
a vida. Souza (2014, p. 127) esclarece:

O movimento biográfico que se desenvolve e consolidada nas 
ciências humanas e sociais, mais do que invadir a vida humana, 
parte de princípios deontológico e busca assegurar a vida, ao 
abrir espaço para socializações e partilhas de modos próprios 
como os sujeitos vivem, se desenvolvem, aprendem, enfrentam 
conflitos, buscam alternativas para superar as adversidades da 
vida frentes aos processos de inclusão/exclusão social.

O professor-investigador enfrenta grande desafio ao se 
confrontar com situações que afloram os sentimentos dolorosos das 
experiências dos estudantes. Considera-se, também, a relevância que 
o esforço em se constituir professor também passa pelas relações 
intersubjetivas com os estudantes para evitar conflitos que possam 
deixar marcas. Conforme relatam: “No 3º ano a professora não ia com 
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a minha cara e nem eu com a dela. Eu teimava muito e brigava com as 
colegas” (PLANETÁRIA). “[...] repeti o ano porque tinha que trabalhar, 
moro no interior e não tinha e não tenho tempo para estudar, chego em 
casa e vou ajudar nas lidas” (SEM FIM).

Para Planetária, estudante do 3º ano, uma criança não ser 
bem acolhida e compreendida nos seus conflitos, com certeza, 
gera um desinteresse pela escola e as representações que nela 
estão imbricadas. Essa análise fica evidente, pois, essa foi uma das 
estudantes colaboradoras da pesquisa que, durante a pesquisa 
abandonou a escola. Porém, a responsável pelo Serviço de Orientação 
Educacional da escola realizou o contato e, com base Freire (1987, 
p. 73) que ressalta que a concepção problematizadora da educação 
“[...] não aceita um presente bem comportado, não aceita igualmente 
um futuro pré-dado, enraizando-se num presente dinâmico, se faz 
revolucionária”, convenceu-a em continuar os estudos. Hoje está 
morando com um companheiro, no interior do município e aguarda a 
chegada do seu bebê.

O estudante Sem fim justificou o insucesso escolar no desafio 
de trabalhar e estudar com pouco ou quase nenhum tempo dedicado 
aos estudos e ao lazer; situação que ainda persiste. Nessa narrativa, 
foi possível observar o grau de análise que o estudante fez para se 
reportar as suas experiências, preferindo falar somente quando era 
inquerido a fazer. Foi notório o constrangimento dele relatou que sua 
rotina era muito diferente das já relatadas pelos colegas. 

Sendo o Brasil um país de gigantescas desigualdades 
socioeconômicas e culturais, entre outras, percebe-se que as políticas 
educacionais proclamadas, na esfera global, com ênfase na igualdade 
e equidade, estão ainda latentes e distantes de serem contempladas. 
Nessa direção, busca-se em Freire (1983) referência a consciência 
crítica, consciência ingênua e a consciência mágica:
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A consciência crítica é a representação das coisas e dos fatos 
como se dão na existência empírica. [...] a consciência ingênua 
(pelo contrário) se crê superior aos fatos, dominando-os de 
fora [...].  A consciência mágica, por outro lado, não chega 
acreditar-se superior aos fatos [...] simplesmente os capta, 
emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e 
a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. 
(FREIRE, 1983, p. 105)

Os participantes foram mobilizados a pensar sobre a participação 
da família na escolaridade deles. A maioria contou que falam com 
os familiares sobre profissão e a importância da escola, apenas um 
sujeito relatou que raramente falam da escola. Sente-se um tanto 
abandonado após o falecimento do pai: “Antes, [...] ela se preocupava 
mais e cobrava e aí, assim, eu tinha, ahm, já minha consciência, ela 
já diz pra mim centrar em procurar ser melhor, ser alguma coisa. Ela 
não fica muito em casa, eu fico sozinho, eu trabalho e, também, muitas 
coisas que eu tenho que decidir [...]” (Cremalheira). Nesse caso, é 
visível que o adolescente está em conflito e, suas escolhas não estão 
compreendidas pela família, sentindo-se sozinho e desacreditado.

É comum circular, pelas mídias sociais, imagem estereotipada 
dos jovens como alguém que está sendo preparado para vir a ser 
alguém no futuro. “Todos me cobram muito, pai, mãe e os irmãos” 
(Sincronia). Essa estudante destacou que especialmente sua irmã está 
acompanhando seus estudos, discutindo e orientando o seu Projeto 
de vida que vem de encontro às atividades já realizadas em família; 
a mesma quer dar sequência as atividades de campo da família para 
aprofundar os conhecimentos e se diz satisfeita com as escolhas que 
tem realizado com o suporte da família. Interrompendo narrativa de 
Sincronia, a estudante Cremalheira salientou: “Eu ia gostar disso, sabe, 
porque eu sinto falta disso, de alguém da família mesmo”. É muito claro 
que todos eles, de alguma forma, estão em contato com as famílias. 
Para Souza (2014, p. 129):
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[...] os modos de leitura sobre a vida, explicita de forma clara 
suas contribuições para diversas formas de resistências 
cotidianas que podem ser construídas pelos sujeitos seja na 
singularidade, na sua vida cotidiana, nos dispositivos que são 
empreendidos biograficamente.

A fala e o posicionamento recorrente de Cremalheira, com 
demasiada interação, deixou os colegas impactados e sensíveis a 
esta questão, alguns apresentaram dificuldades de concentração e 
sistematização do processo de reflexão. Entre as pistas, verificou-se 
dificuldades de articulação com o contexto socioeconômico e cultural, 
existentes entre os participantes.  Nas considerações de Josso (2010b, 
p. 65), nem todos os estudantes conseguem adentrar num trabalho 
exigido pela (auto)biografia, diríamos que estes “[...] construíram as 
narrativas do percurso de vida, mas não elaboraram a sua biografia 
propriamente dita e sua aprendizagem sobre reflexão está incompleta”.

Durante todos os encontros realizados com o grupo, obviamente, 
o tempo sempre foi o principal limitador, mas prosseguir era necessário 
tendo em vista que a pesquisa é um processo, prioriza-se nesta 
produção apresentar um recorte da realidade vivenciada e que poderá, 
posteriormente, ser retomada e realizada de forma ampla e, por vezes, 
um trabalho individualizado, contemplando todos em diferentes tempos.

Para finalizar a primeira etapa foi realizada a produção individual 
de um texto, no qual cada colaborador procurou traduzir, na linguagem 
que lhe é própria, a problemática discutida. Essa produção escrita tem 
para Josso (2010a, p. 87) grande importância por duas razões:

Por um lado, inaugura um procedimento que será renovado a 
cada etapa: pôr o educando face às suas responsabilidades 
na aprendizagem em curso. Por outro, essa produção abre 
caminho ao esforço de reflexibilidade exigido ao longo do 
seminário. Oferece-se assim a possibilidade de pôr em ação a 
Atenção Interior, que permitirá ao educando ser sujeito e objeto 
da sua investigação, por efeito da distanciação que implica a 
escrita do que foi pensado por meio do debate com o grupo e 
com o animador. 
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No 2º círculo dialógico, sem perder de vista o fio condutor que a 
pesquisa que consiste em círculos auto(trans)formadores na pesquisa 
formação, foi possível perceber que as discussões no grupo voltaram-
se para pensar ainda as experiências sobre o fracasso escolar, tenho 
em vista que todos os colaboradores, em algum momento já tinham 
passado por essa experiência. Observou-se que são diversos fatores 
que os levaram a repetir um ano na escola; a maioria relacionou a 
experiência com fatores de ordem familiar, mas que, também, envolve 
a escola. Ficou pontual que se a escola obtivesse um conhecimento 
mais apurado sobre a vida dos estudantes, muito provavelmente 
poderia ter auxiliado mais e, quem sabe, evitar o fracasso.

Assim, o segundo círculo focou em refletir sobre o contexto 
atual e estabelecer a relação com a escola e a família, associando 
fatos a suas respectivas temporalidades buscando os momentos 
de coletividade associados as singularidades e aos sentimentos 
mobilizados. Os participantes mencionaram ser um desafio a questão 
de os professores não conhecerem o contexto em que os alunos 
vivem. Destacaram:

[...] os professores pensam que a gente não tem problema. 
(CICLÓDE).

[...] os professores deveriam saber mais sobre o aluno para 
eles entenderem não só a realidade que tem que trazer os 
conteúdos em dia, fazer trabalhos, estudar pra prova, só que 
tem, tipo, muitos alunos e pessoas aqui que não entende que 
tem algum problema em casa ou alguns outros problemas 
assim e, o professor não entende essa relação, tipo a casa, 
e aí exige uma coisa que talvez o outro que não tenha tanto 
problema consegue e esse que tem problema não consegue. 
(CREMALHEIRA).

Mesmo reconhecendo a importância da interação escola/
família, tem-se que levar em consideração os diversos interesses 
contraditórios presentes no espaço escolar, indicados por Paro (2016, 
p. 29) como péssimas condições de trabalho, em especial da rede 
pública de ensino:
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[...] precariedade dos prédios e dos equipamentos, passando 
pelas classes abarrotadas, com múltiplos períodos de 
funcionamento e falta de recursos didáticos de toda a ordem, 
indo até os baixos salários do pessoal, especialmente dos 
professores, que se veem compelidos a trabalhar em mais de 
uma unidade escolar, com prejuízo da qualidade do seu trabalho.

Aqui se evidencia as questões de infraestrutura, tempos, espaços 
e os recursos humanos disponíveis, além dos enfrentamentos com os 
baixos salários junto ao cotidiano dos profissionais da educação da 
rede pública estadual.

Evidentemente, a família é um lugar singular e importante 
dessas mediações. “Os pais são objeto de memórias muito vivas. 
Estabelece-se com cada um deles uma relação particular, que vai, por 
vezes, mostrar-se determinante na orientação escolar ou profissional”. 
(DOMINICÉ, 2010, p. 86). Compreende-se a relevância da participação 
mais efetiva da família na vida escolar que, por vezes, se observa 
que no Ensino Médio esse contato é pouco frequente e na mesma 
direção das constatações realizadas a partir do cotidiano, também, 
os estudantes afirmaram que as famílias só vão à escola quando são 
convocadas ou chamadas.

Os estudantes sinalizaram que é importante que as famílias 
acompanhem mais seus filhos na escola e não somente quando são 
convocadas e/ou chamadas. Alguns excertos resumem a posição dos 
participantes, sobre a relação das famílias com a escola. “A família 
ter mais participações na escola interagir mais embora ser um pouco 
difícil. E a escola também ter a iniciativa de chamar os pais com mais 
frequência para ter mais informações sobre seus filhos. “[...] saber 
mais sobre a escola, sobre o que acontece aqui dentro” (ESPIRAL). 
“No meu ponto de vista a escola deveria convocar mais vezes os pais 
ou responsáveis para acompanhar seu filho ou familiar em relação Às 
aulas e comportamento” (CICLÓIDE).
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É recorrente a importância dada à participação da família na 
escola. Nota-se que a questão da participação da família na escola 
é um dos maiores desafios que a educação precisa superar. Paro 
(2016, p. 35) sintetiza com um questionamento: “Se a escola não 
participa da comunidade, por que irá a comunidade participar da 
escola?”. Na escola em que foi realizada a pesquisa observa-se uma 
realidade muito específica, a escola atende uma comunidade muito 
heterogênea, com estudantes advindos de diferentes localidades do 
município, não se caracterizando como escola pertencente a uma 
determinada comunidade específica, dessa maneira praticamente 
inexiste qualquer identidade da escola com os vários bairros que a 
circundam e respectivos problemas dessas comunidades.

Nessa direção, um dos estudantes comentou: “A escolarização 
está fortemente ligada com minha pessoa. O conhecimento é uma das 
coisas mais importantes, pois só ele pode nos libertar” (HELICÓIDE). 
Nessa narrativa se observa a consciência crítica do estudante que, 
após refletir sobre suas experiências de escolarização, compreende e 
identifica no conhecimento a prática da libertação, assim como propõe 
Freire (1983, p. 7) em uma das linhas mestras de sua visão pedagógica: 
“[...] a educação como prática da liberdade”. Essa reflexão resulta da 
tomada de consciência e dá origem a um material de investigação 
que é já o resultado de uma análise. Neste outro fragmento biográfico 
percebe-se a forma empoderada com que o estudante socializa sua 
posição frente a importância dada ao espaço escolar como lócus não 
apenas do conhecimento, mas, também, de construção de valores, 
formação de caráter e a socialização com a diversidade social.

De acordo com Cremalheira, “o espaço escolar é de extrema 
importância para a formação do aluno, não apenas em questões 
de conhecimento mas também para terem valores e construir a sua 
conduta, o caráter, o respeito, a minha opinião no meio escolar, conviver 
com as diferenças”. Dessa forma, compreende-se como sujeito 
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consciente e, portanto, já fez a transposição de suas experiências para 
a estrutura social em que vive.

Para Josso (2006, p. 71), a narrativa articula períodos da 
existência que reúnem vários fatos considerados formadores:

A articulação entre esses períodos efetua-se em torno de 
“momentos -charneira”, designados como tal por que o sujeito 
escolheu – sentiu-se obrigado a – uma reorientação na sua 
maneira de se comportar, e/ ou na sua maneira de pensar o 
seu meio ambiente, e/ou de pensar em si por meio de novas 
atividades. Esses momentos de reorientação articulam-se com 
situações de conflito, e/ou mudanças de estatuto social, e/ou 
com acontecimentos socioculturais (familiares, profissionais, 
políticos, econômicos).

O trabalho biográfico não consiste somente em reemergir 
experiências vividas pertinentes aos questionamentos que orienta este 
trabalho. Ainda, em Josso (2006, p. 378), encontra-se que “[...] é preciso 
chegar a um momento charneira de reconstrução de quem faz história 
no percurso de vida relatado”. Foi observado o momento charneira, 
quando se destacou a tomada de consciência sobre a influência das 
experiências formativas que cada um vivenciou, articulando os saberes 
vividos com as ideias que hoje têm.

A narrativa não se caracteriza como um simples relatório de 
experiências vivenciadas, mas uma ação social em que o indivíduo 
retotaliza sinteticamente sua vida e a interação social (FERRAROTTI, 
2010), passando por momentos de reflexão e conscientização. Do 
mesmo modo, entende-se que a biografia só se justifica se “[...] 
permitir à pessoa que narra compreender a historicidade de suas 
aprendizagens e construir uma imagem de si como sujeito histórico, 
situado em seu tempo” (PASSEGGI, 2011, p. 149). Enfim, é a partir da 
análise das falas dos participantes que se investigam opiniões, crenças, 
valores, representações tanto sociais coletivas como individuais sobre 
a questão investigada, com a finalidade de produção do conhecimento.
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A reflexão biográfica e as situações de interação no grupo reflexivo 
se apresentam como espaços-tempos geradores de aprendizagens 
que partem do saber da experiência vivida, e retornam sobre si mesmo 
como um novo alento para a vida. Para Passeggi (2011, p. 152) “[...] 
compreender a experiência vivida significa compreender a si mesmo 
como agente e paciente de sua história”. Assim, o papel do grupo está 
pautado em encontrar nexos entre experiências e espaços sociais, 
entre a temporalidade subjetiva e o tempo histórico, para compreender 
sentimentos que afloram ou não em cada um dos participantes que 
convivem com tradições herdadas e reconstituídas, carregadas de 
dilemas e sentimentos que criam zona de conforto ou de desconforto 
em cada contexto social vivido. Essa lógica embasou o Projeto de 
Vida dos estudantes do Ensino Médio, mediatizado pela pesquisa de 
mestrado profissional.

Os estudantes passaram a compreender diante do outro e de si 
mesmo, os dilemas, conflitos ou certezas que perpassaram e, ainda, 
perpassam suas experiências e que pontuam sua trajetória futura. Esse 
processo de reflexão acerca da construção da sua história potencializa 
a imersão e emersão em/de acontecimentos nos tempos presente, 
passado e futuro, face às tradições do seu contexto familiar, institucional, 
bem como servem de base para lições da experiência, situando o 
saber que delas decorrem. Para Passeggi e Souza (2017, p. 10), “[...] 
grandes mutações sociais em que as instituições tradicionais (família, 
igreja, escola, trabalho), perdendo a sua centralidade, rementem aos 
indivíduos a responsabilidade de encontrar por si mesmos meios de se 
instituir como sujeitos de direitos na sociedade”.

Nesse sentido, cada vez mais é evidente no cotidiano escolar 
os jovens do Ensino Médio sentirem-se inseguros com relação ao 
futuro, exigindo da escola um trabalho voltado para o planejamento e 
elaboração de estratégias para o enfrentamento dos desafios da vida 
adulta. Para tanto, o grupo de estudantes colaboradores da pesquisa, 
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foi estimulado a se questionar sobre estratégias pertinentes para a 
elaboração do seu Projeto de Vida, servindo como experiência piloto 
às dinâmicas mediatizadas nos círculos dialógicos.

Nas discussões, a maioria dos colaboradores afirmou que 
já pensou sobre o assunto, mas entende que é necessário planejar 
melhor e um dos maiores desafios é descobrir o que gosta de fazer, 
já que entendem ser o principal requisito para obter sucesso na vida. 
Percebeu-se que alguns conseguem se ver no mundo como sujeitos 
da construção social e os saberes ou os “[...] conhecimentos assumem 
então toda sua amplitude porque contribui para a constituição de um 
sujeito que trabalha para a consciência de si e de seu meio, bem 
como para a qualidade de sua presença no mundo” (JOSSO, 2010a, 
p. 27). Porém, o desafio reside na capacidade de cada um viver como 
sujeito social reconhecendo seu próprio contexto e possibilidades de 
superação das dificuldades, por mais difícil que possa parecer.

Durante o 3º círculo dialógico utilizou-se da dinâmica “chuva 
de ideais”, em que os estudantes discutiram e selecionaram algumas 
temáticas relacionadas ao Projeto de vida, definido com o grupo, 
como elementos considerados mais relevantes para a elaboração do 
projeto de vida: foco, planejamento, família, conhecimento, condições 
futuras, estrutura familiar e persistência. Percebeu-se que as temáticas 
que o grupo considerou relevantes para a constituição do “Roteiro 
Orientador” de construção do Projeto de Vida, são importantes 
subsídios relacionados com suas experiências de vida.

No 4º círculo dialógico, foi o momento de ampliar o envolvimento 
dos estudantes para além das narrativas e procurar concretizar o 
trabalho com propósito de esboçar o próprio Projeto de Vida. Assim, 
o grupo utilizou materiais e equipamentos disponibilizados para criar 
um cartaz com informações visando à construção do próprio Projeto de 
Vida. Tinham o desafio de utilizar tais materiais com criatividade para a 
construção de cartazes inclusive com infógrafo, reunindo as imagens e 
seus significados, levando a representações de emoções e sentimentos.
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Nesse círculo, todos estiveram comprometidos e muito contentes 
com a realização da tarefa. A maioria demonstrou o interesse em expor 
no seu Projeto de Vida e as questões que envolvem a pretendida 
profissão. Um colaborador demonstrou o interesse por viajar; outro por 
buscar um ambiente mais interessante para morar; outro usou mais 
sua sensibilidade e mobilizou elementos das emoções (consciência, 
mente, persistência a fé). Mas, é a questão profissional o que mais 
aflige a todos e, mesmo sendo uma tarefa individual, trocaram ideias e 
se assessoravam na execução da tarefa.

Durante as atividades em que foram construídos os cartazes com 
propostas de Projeto de Vida dos colaboradores, um fato chamou a 
atenção, sendo que um dos colaboradores apenas lia as reportagens 
das revistas sem recortá-las e não fez nenhum registro do Projeto de 
Vida. Em uma das aproximações e diálogo, o mesmo falou que não 
se sentia encorajado a construir seu Projeto de Vida, porque ainda 
precisa aprender e conhecer muitas outras coisas para subsidiar as 
decisões: “Penso que é necessário muito mais tempo para chegar 
nessa construção. Hoje tenho algum conhecimento de várias coisas, 
mas não consigo decidir qual área seguir, o que eu realmente gosto de 
fazer. É muito difícil escolher uma ou outra” (Helicóide). Questionado 
se teria alguma ideia mesmo que fosse ampla e genérica da área de 
interesse, ele falou que tem interesse por vários temas e pensa em seguir 
conhecendo mais temáticas e aprofundar os conhecimentos na busca 
de alcançar esclarecimentos para poder definir algo mais concreto.

O posicionamento desse colaborador corrobora com as 
observações no cotidiano da escola e nas conversas informais com 
professores, no sentido de quão são superficiais os conhecimentos dos 
adolescentes, hoje considerados pela mídia como “nativos digitais”. É 
pontual que eles alcançam muitas informações, porém todas de forma 
superficial e aligeirada. Aí a indagação sobre a importância de tantas 
informações serem facilmente alcançadas.
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No 5º círculo dialógico foi realizada a leitura, avaliação e 
aceitação das transcrições das narrativas dos círculos anteriores, em 
momento de descontração fizeram a escuta de alguns áudios como 
exercício para transcrição percebeu o grau de dificuldade para realizar 
a transcrição fidedignamente. Ainda, foram analisados os cartazes do 
encontro anterior, como um ensaio do Projeto de Vida individual, e a 
partir dessa análise foi elaborada a operacionalização o Projeto de 
Vida que teve as dimensões divididas em três, cada uma, relacionada 
a um dos anos do Ensino Médio. No 1º ano as experiências vividas 
é a dimensão que deverá proporcionar a reflexão sobre suas vidas 
no início da escolarização que, articuladas com a segunda dimensão, 
introduzida no 2º ano, que oportunizará a reflexão sobre os contextos 
atuais em que estão inseridos, capacitará os estudantes, no 3º ano, a 
buscar elementos para prospectar os sonhos de um futuro possível.

Avaliando a conjuntura estrutural do trabalho realizado com 
estudantes do Ensino Médio foi possível observar as limitações do 
trabalho considerando os tempos e espaços da organização escolar 
existente em que o cronograma, a priori elaborado com o grupo, nem 
sempre foi executado tendo em vista que os estudantes pertenciam 
a turmas diferentes e com atividades e horários disponível também 
diferente, outro limitador e/ou enriquecedor foi o nível socioeconômico 
e cultural dos estudantes. Em algumas atividades, determinado 
colaborador estava eufórico e foi necessário reorganizar a atividade 
para oportunizar que todos trouxessem suas contribuições, da mesma 
forma, que todos realizassem o movimento de escuta.

Nesse sentido a serviço de Orientação Educacional foi fundamental 
para que o trabalho tivesse a riqueza de contribuições do grupo, de 
formação heterogênea, permitindo ponderações diversas sobre as 
experiências, contextos e prospecção de futuro com diferentes olhares 
e saberes, bem como a perspectiva da auto/trans/formação proposta 
pela metodologia nos círculos dialógicos investigativos-formativos.
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Finalmente, esse trabalho piloto foi valoroso para o serviço de 
Orientação Educacional da escola e servirá de aporte para a orientação 
dos demais estudantes do Ensino Médio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do processo investigativo-formativo na concepção 
teórico-metodológica sistematizada a partir da pesquisa-formação com 
abordagem (auto)biográfica, foi possível acionar movimentos reflexivos 
de construção do Projeto de Vida dos estudantes do Ensino Médio 
tencionando a produção compartilhada, para compreender a constituição 
do indivíduo, considerando sua trajetória de vida, com vistas à elaboração 
compartilhada do Projeto de Vida dos estudantes do Ensino Médio.

O círculos dialógicos investigativos-formativos, fio condutor da 
pesquisa, possibilitou discussões coletiva em seis encontros. O grupo 
percebeu que a organização dos tempos, embora tenha sido criado 
um cronograma inicial, foram irregulares, nem sempre foi cumprido 
o calendário por diferentes motivos, ora os estudantes tinham outra 
atividade no mesmo horário, ora a escola tinha uma programação 
extraordinária. Quanto aos espaços, materiais e equipamentos utilizados, 
consideram muito bom, sempre esteve relacionado com a temática 
discutida, concluíram que o comprometimento foi bom, consideram que 
inicialmente nem todos estavam seriamente comprometidos e as questões 
da coletividade e singularidade destacaram que em partes foi satisfatória. 
Porém deveria ter espaço para as individualidades, alguns não revelaram 
alguns fatos por constrangimento perante o coletivo. Considerando 
adversidades que se estabelece no cotidiano da escola, as relações dos 
trabalhos imersos na pesquisa foram dentro da razoabilidade, pois, “[...] 
todos os protocolos metodológicos têm, ao mesmo tempo, seu alcance 
e seus limites” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 535).
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A partir da análise dessas engrenagens compostas pelas 
dimensões experiências vividas, contexto atual e prospecção de futuro 
nesse processo piloto de construção do projeto de vida de estudantes do 
Ensino Médio destacadas nas narrativas, percepções, representações 
e expectativas, constata-se que o aprofundamento epistemológico da 
temática geradora da pesquisa, permitiu a pesquisadora e aos sujeitos 
colaboradores, o processo de auto(trans)formação e, assim, vivenciar o 
sentir/pensar/agir em busca da emancipação e empoderamento social. 
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INTRODUÇÃO 

Neste texto prioriza-se compreender os sentidos e significados 
da intervenção do tutor presencial nos polos de abrangência do 
Curso de Pedagogia a distância da UFSM, no âmbito da Universidade 
Aberta do Brasil, e as possíveis implicações nos processos de ensino-
aprendizagem discentes. A pesquisa foi desenvolvida no Programa de 
Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O aporte teórico que fundamentou a pesquisa e a base para 
análise do corpus foi organizado a partir das contribuições e reflexões 
dos principais autores que se dedicam a temática da Educação a 
Distância (EAD). Entre eles:  Mill (2016), Behar (2013), Carvalho (2009), 
Peters (2004), Moore, Kearsley (2013), Nogueira (2014), entre outros, 
e das Políticas Públicas que regulamentam a modalidade de ensino a 
distância. No que tange ao referencial metodológico, tomou por base 
os estudos de Lakatos e Marconi (2008), Flick (2009) e Gil (2010), 
compreendendo o contexto em que se deu a pesquisa e, na sequência, 
as fontes, os instrumentos de coleta de informações e as estratégias 
para análise de dados.

Compreende-se que a Educação a Distância é uma modalidade de 
ensino a qual discentes e docentes estão separados, geograficamente, 
e através do uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
promovem uma mediação didático-pedagógica dos processos de ensino-
aprendizagem. Neste estudo, busca-se apresentar os movimentos 
constitutivos das atividades de tutoria desenvolvidos pelos tutores 
presenciais do Curso de Pedagogia da EAD/UFSM. Considerando-se 
os indicativos das Políticas Públicas acerca da função e atuação do tutor 
e seus desdobramentos a partir da intervenção do tutor nos processos 
de ensino-aprendizagem dos estudantes.
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PERCURSO METODOLÓGICO 

No período do desenvolvimento deste estudo, entre os anos 
de 2018 e 2019, o curso de Pedagogia UAB/UFSM atendia 20 polos, 
distribuídos em diferentes municípios do estado do Rio Grande do Sul. 
Contava com a seguinte equipe: 36 professores, 65 tutores a distância 
e 22 tutores presenciais. Havia, ainda, dois tutores presenciais 
designados especificamente para realizar o atendimento educacional 
especializado, para alunos com deficiência.

Ao considerar este universo de pesquisa tão amplo, optou-se 
por delimitá-lo, restringindo-o a cinco polos. Definiu-se como critério 
para seleção dos sujeitos o tempo de atuação como tutor presencial no 
curso: participaram os cincos tutores com maior tempo de vínculo com 
o curso. Deste modo, definiu-se como sujeitos desta pesquisa: cinco 
tutoras presenciais do Curso de Pedagogia UAB/UFSM, e duas turmas 
de estudantes atendidas por estes tutores. Considera-se que as tutoras 
com maior tempo de vínculo com o curso eram do gênero feminino, o 
texto irá referir-se aos tutores presenciais sempre no feminino.

Os instrumentos de coleta de dados foram constituídos a partir 
de entrevistas semiestruturadas com tutoras presenciais do curso de 
Pedagogia UAB/UFSM. Organizou-se também um momento de escuta 
com duas turmas de estudantes por elas atendidas. Ressalta-se que a 
escolha da entrevista como um dos instrumentos de coleta se deu, por 
ser uma das formas onde há uma maior interação entre o pesquisador e 
os sujeitos da pesquisa, possibilitando a organização de um ambiente 
de diálogo que objetiva a busca de informações pertinentes à temática 
e ao que se pretende compreender.

A partir de um primeiro olhar sobre as entrevistas, surgiu a 
necessidade de ampliar os dados para compreensão do cenário de 
pesquisa. Diante disto, foi organizado encontro com duas turmas 
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de estudantes, de dois polos distintos, para ouvi-los, através de um 
processo que denominamos de escuta reflexiva.

A escuta reflexiva realizada com estes discentes partiu do recorte 
do método denominado sessão reflexiva, que definido por Ibiapina 
(2008) pode ser entendido como algo que vai além da observação, 
pois o pesquisador busca seus dados através de longas conversas 
em pequenos grupos. Ao corroborar com esta definição, Santos (2011) 
complementa que esta é “[...] um espaço de reflexão colaborativa 
sobre as práticas de ensino e aprendizagem, buscando descrevê-las, 
informá-las, confrontá-las e, quiçá, reconstruí-las”. Assim, optou-se por 
usar uma nomenclatura baseada na palavra escuta e não sessão, pois 
o momento de encontro com os estudantes foi baseado, principalmente 
neste movimento de “dar voz”, ou seja, de deixar os sujeitos implicados 
na pesquisa falarem. Nestes momentos de escuta reflexiva, em uma 
reunião que durava aproximadamente duas horas, era dada ao grupo 
oportunidade de manifestarem suas impressões sobre a intervenção 
da tutora presencial a partir de um questionamento inicial.

Dessa forma, apesar do foco inicial da pesquisa contemplar as 
tutoras presenciais, a escuta reflexiva com os discentes apresentou-
se como um fator importante para compreender de modo mais 
amplo a intervenção das tutoras presenciais nos processos de 
ensino-aprendizagem.

A Análise Textual Discursiva, proposta por Moraes e Galiazzi 
(2007), foi a metodologia escolhida para análise do corpus, pois esse 
recurso aprofunda a compreensão dos fenômenos sobre os quais se 
propõe a investigar, e não apenas testa hipóteses para comprová-las ou 
refutá-las ao final da pesquisa. Entende-se que numa perspectiva qua-
litativa, esse método pode contribuir para a compreensão do processo 
em análise, à medida que tem por objetivo apresentar o surgimento de 
novas compreensões realizadas através dos textos, neste caso, as en-
trevistas e diálogos transcritos a partir das escutas significativas.
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Ao submeter os dados da pesquisa a esse procedimento de 
análise, três grandes categorias surgiram como significativas para o 
estudo: a percepção que os sujeitos têm acerca do trabalho da tutora 
presencial; as relações/interações entre os sujeitos implicados nos 
processos de ensino-aprendizagem em EAD e a influência da tutora 
presencial nos processos de ensino- aprendizagem.

AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELA TUTORIA PRESENCIAL

Conforme a organização do sistema da Universidade Aberta do 
Brasil, projeto que estrutura o curso de Pedagogia da UAB/UFSM, o tutor 
presencial possui atribuições definidas por uma legislação específica. 
As ações envolvem desde uma rotina, tempo para o atendimento 
dos estudantes, até concepções na realização das atividades que 
qualificam e organizam suas atribuições.

Dentre esta rotina, ao ouvir as tutoras presenciais, sujeitos da 
pesquisa, percebe-se que elas desconheciam a legislação sobre 
tutoria e sobre o sistema da. A fala dessa Tutora Presencial 1 (TP1) 
demostram essa questão:

Ah, a legislação nem toda, não tenho conhecimento, mas eu 
tenho ciência das atribuições do tutor nas atividades do polo, 
isso eu tenho por que foi nas orientações, na página do curso, 
e foi passada pela coordenadora. (TP1)

As tutoras presenciais não compreendiam suas atribuições 
descritas na legislação. Para esses sujeitos, a linguagem era confusa 
e não especificava objetivamente o que deveria fazer o tutor presencial. 
Assim, muitas vezes, pautavam seu trabalho no que lhes era repassado 
pela coordenação do curso, em algumas formações que participaram, 
e nas informações nos sites de pesquisa que tinham acesso, como o 
da própria UAB.
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Ao mesmo tempo em que expressavam desconhecimento sobre 
as políticas que regulamentavam sua função, não demonstravam 
interesse em buscar informações sobre o desenvolvimento do seu 
trabalho em outros espaços, tais como: Plataforma CAPES, SISUAB, 
aplicativo de pagamento das bolsas, assim como comunidades de 
tutores nas mídias sociais, nas quais poderiam encontrar pessoas 
com objetivos e assuntos em comum. Das cinco entrevistadas, 
apenas uma sinalizou conhecimento sobre um destes recursos, o 
aplicativo que demonstrava o controle do pagamento de cotas aos 
bolsistas do Sistema UAB.

Não podemos deixar de problematizar se isto não se relaciona 
com a forma como essas tutoras encaravam essa atividade: apesar da 
compreensão da relevância da sua atuação, não era esta atividade que 
definia sua carreira, como exemplificam as falas que seguem:

Eu trabalho durante o dia todo na escola, é puxado, nossa rotina 
em sala de aula não é fácil, mas é o que nos dá o maior sustento 
financeiro, a bolsa recebi pela tutoria vem complementar a 
renda. (TP2)

A tutoria tem que ser no turno da noite, porque durante o dia eu 
trabalho no município como professora concursada 40 horas, 
então este é único horário que posso estar lá, e também facilita 
para os alunos porque a maioria trabalha durante o dia. (TP4)

Sendo assim, fica evidenciado nestas falas que a tutoria servia 
como um complemento financeiro, ao mesmo tempo em que, deixava 
a carga horária semanal de trabalho das tutoras numa média de 60 
horas: 40 horas em seus trabalhos regulares, mais 20 horas de tutoria. 
Ao visualizar este cenário, é difícil compreender como essas pessoas 
poderiam pensar em formação continuada ou qualificação para uma 
atividade desvalorizada financeiramente. Cabe lembrar que, na época 
da pesquisa as bolsas da UAB já não sofriam reajuste há quase dez 
anos e o curso de Pedagogia passava por um redimensionamento em 
função de cortes orçamentários.
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O descontentamento e o desconhecimento sobre a remuneração 
recebida e sobre o trabalho desenvolvido também aparece nas falas 
das tutoras, ao relatarem:

Eu não tenho muito conhecimento em relação até a questão 
financeira das bolsas, que como eu já venho de uma caminhada 
de educação a distância né, de tutoria, a bolsa, na época 
a gente, era 600 na educação especial, era 2010, 600 reais a 
bolsa, aí em seguida já passou para 675 reais, a figura do tutor 
ela é permanente, mas a questão da bolsa ela ficou praticamente 
estagnada nesta questão da valorização salarial também. 
Realmente teve só este acréscimo e não mudou mais. (TP4)

Acho muito pouco o que ganhamos, pelo o que fizemos no 
curso, mas não sei dizer por que é somente isso, mas é algo a 
se mobilizarmos para questionar. (TP3)

Esse fator é algo que precisa ser levado em consideração, pois 
se pode definir a bolsa recebida pelo tutor como um valor que está 
defasado. Passados 12 anos desde a implementação do Sistema 
UAB, os valores das bolsas foram reajustas apenas uma vez, em 2009. 

Ao pensarem sobre suas rotinas de trabalho, o modo de 
organização dos tempos e espaços das atividades, os horários que 
costumavam atender aos estudantes e que atividades desenvolviam, 
algumas tutoras relatam que:

Eu trabalho no turno noturno, porque a maioria dos alunos 
trabalham no diurno, então não teria o porquê vir no diurno, então 
a gente tá no polo disponível a partir das 18 horas, nos dias que 
eu estou aqui a gente organiza grupo de estudos, esses grupos 
de estudo que a gente faz, eu sento com a turma, a gente abre 
disciplina por disciplina, lê, conversa sobre a atividade que tá 
sendo solicitada. (TP1)

Grupos de estudos, seminários, algumas vezes seminários 
acadêmicos, encontros aqui no polo e também avaliações 
presenciais, são atividades que a gente mais realiza e quando 
tem aulas presenciais. (TP2)
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Essas práticas correspondiam ao compromisso de estar no polo 
três vezes por semana, prioritariamente no turno da noite, pelo fato 
dos estudantes trabalharem durante o dia. Além disso, elas tinham o 
compromisso de estar presentes em todas as atividades presenciais, 
como provas, reuniões com a coordenação e demais programações 
que ocorriam durante o semestre letivo, de acordo com cada polo de 
apoio presencial.

Com isso, nota-se que o processo de ensino-aprendizagem está 
ligado diretamente ao fazer docente que a tutora presencial realizava 
nos polos de apoio. Através da rotina de atividades estabelecidas, as 
tutoras conseguiam estruturar mecanismos nos quais os estudantes 
desenvolviam melhores condições de aprendizagem significativas. 
Nos encontros de escuta reflexiva com a Turma de Discentes 1 (TD1), 
algumas falas aparecem para corroborar isto:

[...]termos um tutor presencial no polo, é o que faz a diferença, 
porque junto com nós ela consegue organizar os grupos de 
estudo e auxiliar no que precisamos. (TD1)

[...] eu sei que nosso curso é a distância, mas faz muita falta 
ter aquele contato com alguém, então o tutor presencial é a 
pessoa que vai poder esclarecer nossas dúvidas e ajudar nas 
dificuldades. (TD1)

[...] ela nos dá um gás toda vez que viemos ao polo, e isso 
faz a diferença porque conseguimos estar melhores para 
aprender. (TD2)

Portanto, percebe-se que a presença física deste sujeito poderia 
realmente significar a diferença entre o insucesso e o êxito acadêmico 
dos estudantes do curso de Pedagogia UAB/UFSM, pois, além de ser 
a figura que representa o docente, realizava a mediação no processo 
de ensino-aprendizagem.
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A INTERAÇÃO NOS PROCESSOS 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Segundo Piaget (1976), as interações são indispensáveis 
para que ocorra assimilação e a acomodação, ocasionando assim 
a internalização e, como consequência, o processo de adaptação, 
entendido como crucial para uma aprendizagem significativa. Esses 
processos ocorrem independentemente da modalidade educacional, 
ou seja, não é diferente na educação a distância.

A partir destas considerações, destaca-se que as relações/
interações no curso de Pedagogia UAB/UFSM se davam através do 
contato, sejam virtual ou presencial, entre os sujeitos implicados, os 
quais, de forma geral, diziam respeito aos docentes, tutores a distância, 
tutores presenciais, estudantes e coordenação do curso.

Sobre o modo como os profissionais da educação precisam 
se relacionar e interagir, diariamente, com pessoas, de universos tão 
distintos Mill (2014, p. 90) evidencia que:

É preciso ressaltar que essas interações diferem das interações 
encontradas em outras profissões; raros profissionais enfrentam 
situações diárias em que têm que interagir, ao mesmo tempo, 
com tantos indivíduos com necessidades tão variadas. Mesmo 
assim, a interação com os alunos é apenas uma das várias 
ações docentes.

Sem dúvidas, a prática docente é uma das atividades que 
mais possui relações e interações ao mesmo tempo, pois estar em 
uma turma já demanda a necessidade de saber como agir frente à 
heterogeneidade dos estudantes e, também, com a equipe gestora 
das instituições. As relações são responsáveis por grande parte dos 
processos que ocorrem, sejam eles presenciais ou virtuais.
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Através das entrevistas semiestruturadas, ao perguntar 
especificamente a cada tutora como elas viam sua relação com a 
coordenação do curso, ficou evidente que havia uma interação muito 
boa com a equipe gestora.  Com isso, foi possível verificar que, de 
forma geral, todas possuíam uma boa relação com a coordenação do 
curso e as interações, geralmente, aconteciam de forma harmônica, 
mantendo uma linha de comunicação ativa e contínua.

Entretanto, ao se tratar das relações entre as tutoras presenciais 
e os tutores a distância, percebe-se que estas se estabeleciam de uma 
forma diferente, conforme ilustram as falas a seguir:

Assim, eu não costumo ter muita comunicação com os tutores 
a distância, às vezes, a gente manda mensagem e entra em 
contato e nem recebe o retorno que a gente gostaria, e tem vezes 
que a mensagem direta para o professor tem mais efeito. (TP1)

Olha, eu mandei acho que duas mensagens para dois tutores a 
distância, nunca tive resposta, então não costumo me relacionar 
com eles [...] acredito que o problema principal é nós não nos 
conhecermos, porque o tutor a distância que costuma vir nos 
dias de prova, ao falar com ele pelo ambiente, é mais tranquilo, 
porque já o conhecemos e isso melhora a comunicação. (TP5)

É possível observar que a relação das tutoras presenciais com 
os tutores a distância, ainda apresentava dificuldades. Acredita-se 
que, apesar destes sujeitos estarem vinculados a um curso a distância, 
a presença física fazia toda a diferença. Inclusive para comunicações 
pertinentes ao andamento do curso, além da comunicação virtual 
realizada em prol das significações referentes aos processos de 
aprendizagem dos estudantes, reforçando assim a construção do 
conhecimento real e duradouro.

Ao se relacionar o tutor presencial e o tutor a distância, se 
percebeu que a interação entre eles era quase mínima. Entretanto, 
quando se direcionava a escuta para a relação com os professores do 
curso, o nível de interações se modificava, como indica a fala que segue:
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Minha relação é boa, posso dizer que é melhor do que com 
a do tutor a distância, pois os professores me respondem de 
imediato e sempre que necessário entram em contato comigo, 
mas penso que, ainda esta relação acontece mais pelo ambiente 
de aprendizagem. (TP1)

Deste modo, as interações existentes nas relações entre 
as tutoras presenciais e os docentes do curso, mostravam-se 
satisfatórias, ocorrendo, em sua maioria, dentro do ambiente virtual de 
ensino-aprendizagem. Estas aproximações serviam basicamente para 
resolver questões pontuais sobre o conteúdo da disciplina, ficando 
evidente que não correspondiam a uma relação mais estreita entre 
estes pares. Este fator não parecia contribuir de forma relevante para a 
aprendizagem dos estudantes, pois se acredita que se houvesse maior 
reciprocidade e comunicação efetiva, isso teria uma maior visibilidade 
no processo de aprendizagem.

Portanto, nas diversas relações analisadas, se conseguiu 
perceber um cenário onde as interações poderiam ser mais eficazes e 
com qualidade. Entende-se que isto se deve ao fato de a comunicação 
virtual ser empobrecida, sem muitas intervenções e discussões entre os 
pares envolvidos nos processos de ensino-aprendizagem a distância.  
Para corroborar o que se está trazendo, contrapõem-se aqui algumas 
falas dos discentes nos momentos de escuta reflexiva:

Eu prefiro me comunicar com o tutor presencial do que com o 
tutor a distância, porque às vezes eu envio mensagem para ele 
e nada de responder. (TD1)

Eu até tenho facilidade em me comunicar pelo ambiente com os 
professores, tutores e tudo mais, mas acontece que a demora 
com que te respondem faz tu pensar que a pergunta nem era 
importante, e isso nos desestimula a perguntar de novo. (TP2)

Prefiro recorrer sempre ao tutor presencial primeiro, já que ele 
me ajuda a encontrar os meios certos para tirar minhas dúvidas, 
ou até mesmo como me ajudar a fazer as perguntas para tutores 
e professores pelo ambiente. (TD2)
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Diante disso, não há como se definir que a falha na comunicação 
era responsabilidade de apenas uma das partes envolvidas neste 
contexto, pois se sabe que estar inserido nos meios digitais, em busca 
de formação e conhecimento, requer intencionalidade específica e, 
sobretudo, iniciativa em prol de reflexões críticas e participativas.

O TUTOR PRESENCIAL E OS PROCESSOS 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Ao considerar que os modelos mentais e vivências dos sujeitos 
da pesquisa são permeados por práticas de ensino presencial, os 
processos de ensino-aprendizagem mediados pela internet representam 
um novo cenário. Estes processos vivenciados anteriormente fazem 
com que os acadêmicos busquem a representação de professor 
presencial, alguém que possa representar para esses sujeitos o 
modelo de aprendizagem que conhecia até então. Desta forma, fica 
evidenciado nas falas dos tutores presenciais que foram sujeitos na 
pesquisa, quando relatam sobre sua influência nos processos de 
aprendizagem dos discentes:

Eu acredito que faz total diferença na aprendizagem, porque o 
tutor presencial é de suma importância para a aprendizagem 
do aluno, até mesmo como eu já disse, no método que uso 
de ficar incentivando para não desistir, estudar mais e ter mais 
momentos que tu incentive ele para que faça a leitura para 
compreender as atividades. (TP1)

Às vezes a figura do tutor presencial é muito forte para o aluno, 
porque ele tendo esse vínculo, ele vem falar comigo antes 
de falar com o próprio professor EAD… Eles têm confiança, 
acredito que seja essa a palavra. (TP4)



248S U M Á R I O

Essa percepção implícita de estimular e dar suporte aos 
anseios que faziam parte da rotina dos estudantes apareceu de forma 
marcante tanto nas falas das tutoras, como nas dos estudantes ao 
relatar a disponibilidade das tutoras em  atendê-los. O recorte a seguir 
representa esse sentimento de gratidão dos estudantes:

A tutora é quem nos ajuda, e nos motiva a não desistir, ela 
ajuda a organizar nossos estudos, manda mensagem, auxilia 
avisando o que falta (TD1)

A tutora muitas vezes me ajudou a não desistir, escutou meus 
problemas particulares, me motivo a continuar sempre. (TD3)

Eu me sinto ligada ao curso através da tutora, nunca estudei a 
distância, e ela que me ajuda, principalmente a não desistir (TD4)

Um dos aspectos que podem influenciar os processos de 
aprendizagem é a organização do tempo. Para estudar a distância é 
preciso que se crie hábitos diários, de forma a aperfeiçoar sua rotina 
acadêmica, harmonizando-a com sua vida pessoal, já que se sabe que 
estes estudantes geralmente conciliavam estudo com trabalho:

[...] tive que organizar a vida de estudos dos alunos aqui no polo, 
muitos não tinham o hábito diário de estudar, juntos organizamos 
cronogramas e dividimos tarefas e leituras contemplando todos 
os dias da semana. (TP2)

Sem a tutora presencial eu já teria desistido, ela me motivou a 
continuar apesar de tudo o que passei e das várias vezes que 
pensei em largar tudo, porque estudar, cuidar casa, trabalhar 
fora, não é fácil. (TD2)

Dessa forma, a atuação das tutoras permeava também o auxílio 
de orientar, explicar, e até mesmo ajudar os estudantes a organizarem 
rotinas fixas de estudo, considerando suas realidades, articulando a 
vida acadêmica com a profissional.

Vale ressaltar que a aprendizagem na UAB/EAD envolve o uso 
intenso das tecnologias digitais de informação e comunicação e, nesse 
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cenário o papel do tutor presencial contribui para que os estudantes 
se aproximem desse novo modo de aprender. O aluno na EAD precisa 
aprender a manusear diferentes ferramentas tecnológicas para que 
possa dar conta de seu processo de aprendizagem, pode-se perceber 
essa necessidade nas falas a seguir:

[...] a gente sabe que o tutor presencial tem a função de 
ambientalizar o aluno, ajudar no ambiente de aprendizagem, 
ajudar na parte estrutural dos trabalhos e no computador com 
as ferramentas que tem ali [...]. (TP1)

Tem muitos alunos que ao iniciarem a graduação não sabiam 
nem mexer em um computador, e quem deu todo este suporte 
foi eu, desde o uso para a pesquisa, até as ferramentas do 
nosso ambiente de aprendizagem, que é o Moodle. (TP3)

Apesar de todas as contribuições e esforços das partes 
envolvidas no processo de aprendizagem na EAD, o estudo 
demonstrou que a fluência tecnológica e questões relacionadas 
ao conteúdo era uma demanda constante no durante o curso. No 
entanto, é importante ressaltar que, de acordo com a legislação 
que ampara a atuação do tutor presencial, Guia de Tutores UAB 
(2009) e Referenciais de Qualidade para a Educação a Distância 
(2007), dentre suas funções deverá auxiliar as dúvidas referentes 
aos conteúdos disciplinares.

Entretanto, observou-se através da escuta reflexiva, que o 
auxílio realizado ao estudante pelas tutoras presenciais contemplava 
as atribuições descritas na legislação. O suporte presencial 
potencializa os processos de ensino-aprendizagem e agregava 
também o apoio e suporte ao uso das ferramentas tecnológicas e 
comunicação pelas redes sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao nos remetermos às atribuições desenvolvidas nos polos 
de apoio pelas tutoras presencias, pode-se destacar que suas 
rotinas eram alteradas de acordo as demandas de cada contexto. 
As tutoras presenciais realizavam suas atividades de acordo com 
a indicação das Políticas Públicas, buscando o engajamento e 
permanência dos estudantes.

O curso de Pedagogia UAB/UFSM mobiliza relações/
interações dinâmicas. Percebe-se que a EAD representa uma 
mudança de cenário entre os participantes. A alteração dos modos 
de comunicação e aprendizagem exigem o desenvolvimento de 
novas habilidades e competências.

Considera-se que a presença física do tutor presencial é uma 
referência importante, principalmente no início do curso ao considerar 
que esse é um período de transição entre as modalidades de 
aprendizagem. Ao visualizar todo este cenário, pode-se indicar que 
o tutor presencial tem uma função de intervenção que favorece os 
processos de ensino-aprendizagem.

Contudo, as análises apontam para a necessidade de 
qualificação para que o tutor presencial conheça as Políticas Públicas 
que organizam o trabalho e os processos de ensino-aprendizagem na 
EAD. Ao pensar nessas questões o produto resultante da pesquisa foi 
a criação de um muram como recurso formativo para estes tutores.

O Padlet pode ser entendido como um recurso para a 
elaboração de um sistema baseado em um mural online, que tem como 
característica ser virtual e gratuito na sua versão básica, uma ferramenta 
colaborativa que pode ser compartilhada com os demais usuários, que 
podem visualizar ou editar. Ele apresenta características que permitem 
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interação dos sujeitos, difundindo ideias, cultura, democratizando as 
informações e tornando possível a aprendizagem em rede.

Através desta iniciativa de produto, buscou-se proporcionar 
interatividade e um momento de troca de saberes pertinentes à 
prática docente dos tutores presenciais dentro do sistema UAB/UFSM, 
promovendo colaboração e permitindo reflexões sobre suas atribuições.
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INSERÇÃO TEMÁTICA 

A formação continuada tem desafiado gestores, pesquisadores e 
comunidade em geral a construir alternativas capazes de contribuir para 
a construção de uma atuação profissional que dê conta da qualificação 
dos processos educativos em andamento em nossa sociedade.

De acordo com Gatti e Barreto (2009), de qualquer ângulo que se 
focalize as transformações; quer na perspectiva dos ideais de educação 
para a construção de uma sociedade mais justa na distribuição de 
seus bens e na preservação de valores de solidariedade e de coesão 
social, quer na perspectiva dos que se preocupam com a eficiência 
interna dos processos educativos e com a eficácia na preparação 
do aluno para participar das transformações em curso no mundo 
contemporâneo, a formação de professores tem se sobressaído como 
fator relevante e fundamental de investimentos.

Com isso, vários desafios revelam-se como questões 
propulsoras da formação de professores. De um lado, está a expansão 
da oferta de educação básica e os esforços de inclusão social, que 
tem viabilizado a ampliação da presença de segmentos sociais 
pouco representados, até então. A democratização do acesso tem 
provocado a demanda por um maior contingente de professores, 
em todos os níveis do processo de escolarização, impactando com 
isso a formação inicial e continuada de professores. De outro lado, 
as urgências colocadas pelas transformações sociais que atingem os 
diversos âmbitos da atividade humana e penetram os muros da escola, 
pressionam por transformações das concepções e práticas educativas 
(GATTI; BARRETO, 2009).

No contexto atual, evidencia-se a necessidade de buscar 
propostas capazes de contribuir com a melhoria de práticas 
existentes, uma vez que estas práticas não dão conta de possibilitar 
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aos indivíduos garantias de espaços necessários de dignidade 
humana. Compete à educação, em sua função social, possibilitar 
alternativas que possam proporcionar à conquista de capacidades 
que levam as pessoas a ascensão social, tornando-se capazes de 
desfrutar com equidade seus direitos.

Caminha-se para uma direção onde exige-se do professor uma 
prática reflexiva e uma constante atualização, onde todo e qualquer 
processo formativo precisa colaborar na construção do conhecimento 
deste profissional, tornando os professores protagonistas e, 
consequentemente, autônomos nas suas práticas, permitindo que 
repensem seus papeis como educadores e consigam defender a 
sua identidade e profissionalidade. Nesta direção, entendemos que 
pensar a formação docente implica considerá-la sob a perspectiva do 
desenvolvimento profissional na carreira.

Nesta perspectiva, apresentamos neste trabalho uma proposta 
de formação professores na perspectiva do desenvolvimento 
profissional. A proposição decorre da pesquisa realizada que teve 
como foco as experiências de formação de professores da rede 
Municipal de Educação de Itaara.

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa aplicada e 
implicada tendo em vista a atuação da autora como coordenadora 
Pedagógica da Secretaria de Educação e Desporto do Município de 
Itaara, responsável em promover espaços de formação continuada. 
Neste sentido buscou-se: identificar as propostas de formação 
promovidas pela secretaria municipal de educação; reconhecer as 
concepções dos professores sobre formação continuada; compreender 
como os professores significam as ações de formação já vivenciadas; 
e construir indicadores para a elaboração para uma política municipal 
de formação de professores.
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A investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem 
qualitativa – narrativa de cunho sociocultural, contemplando 
questionários, entrevista semiestruturada, os quais subsidiaram a 
realização de Encontros de formação: compartilhando e construindo 
saberes, denominados ECER. Os encontros pautaram-se em 
dimensões que aliaram a escuta, a contextualização, a experimentação 
e a reelaboração compartilhada. O suporte da investigação foram os 
estudos de Gatti e Barreto (2009), Nóvoa (1999), Imbernón (2011), 
Ferry (2004), Garcia (1999), Bolzan (2002), Freitas (2002), Vieira (2002), 
Tardif (2014), entre outros.

Neste sentido, encaminhamos para a defesa da efetivação de 
políticas de formação de âmbito municipal que viabilize a ampliação 
de espaços institucionais voltados para a construção coletiva e 
compartilhada, capaz de favorecer a reflexão acerca do ser e do 
se fazer professor, permitindo a consolidação do desenvolvimento 
profissional docente.

ENCONTROS DE FORMAÇÃO: 
COMPARTILHANDO E CONSTRUINDO SABERES 

O estudo foi desenvolvido a partir da organização de um 
espaço dialógico, problematizador e reflexivo o qual denominamos 
“Encontro de Formação: Compartilhando e Construindo Saberes”. Os 
encontros ocorreram no segundo semestre de 2018, finalizando no 
mês de dezembro. Almejamos com os encontros a constituição de um 
espaço de formação, pensado e refletido coletivamente. Para tanto, foi 
necessário investigar com o grupo as necessidades e as experiências 
que os professores colaboradores consideravam importante de serem 
contemplados em uma proposta de formação.
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A investigação foi desenvolvida com 21 professoras da rede 
municipal de Itaara, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides 
Pinto Ribas no ano de 2018. Destas, 08 professoras eram efetivas de 
carreira no município e 11 eram contratos temporários por 01 ano, 
conforme Processo Seletivo Simplificado. Elencamos como dimensões 
articuladoras dos encontros formativos: a escuta, a contextualização, 
a experimentação e a reelaboração (ECeR), tendo como elemento 
transversal a reflexão colaborativa. Cada uma das dimensões é ativada 
pela possibilidade de reflexão entre pares instaurada, permitindo a 
construção compartilhada de saberes e fazeres. A figura 1 que segue 
representa as dimensões balizadoras dos encontros:

  Figura 1- Mapa conceitual do ECeR

Fonte: (ARNOUT, 2019).

Pautamo-nos em Bolzan (2009) quando enfatiza que o trabalho 
conjunto é capaz de mobilizar a cooperação entre indivíduos, permite 
a organização, definição e redefinição do processo interativo a cada 
passo, considerando-se “a base de toda a atividade cooperativa, a 
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ação conjunta, havendo negociação, conflitos, estabelecendo-se uma 
teia de relações que compõe todo processo” (BOLZAN, 2009, p. 94).

Nesse sentido, a escuta (E) se colocou como dimensão 
fundante dos encontros formativos permitindo as professoras e a 
investigadora o exercício de se colocar no lugar do outro, suspendendo 
provisoriamente ideias e premissas para que o diálogo fosse possível. 
Consideramos a escuta como fundamento do diálogo e, também, um 
conteúdo essencial no processo de formação de professores/as. Não 
há exercício do diálogo sem o exercício da escuta (FREIRE, 1999). 

Nosso trabalho se deu inicialmente na direção de investigar as 
concepções dos professores sobre formação continuada e em serviço, 
bem como identificar como os professores significam as ações de 
formação já por eles vivenciadas.

Figura 2 - Momentos da Formação

Fonte: (ARNOUT, 2019).

As professoras colaboradoras, ao manifestarem sobre a 
formação evidenciaram, quase que de forma unânime, a sua relevância 
para o desenvolvimento da docência. 

Sei que a formação inicial também faz parte da minha 
formação, mas a gente quando está em sala de aula depois 
a de formada sente a necessidade de rever os conceitos, e 
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atividades, então, a formação continuada serve para gente 
ir em busca de outras visões, de outras opiniões e assim ir 
reconstruindo aquilo que a gente aprendeu lá na formação 
inicial. (Açucena, Entrevista, 2018)

[...] a formação é tudo o que lhe faz ir além da sala de aula, são 
experiências, são vivências e, também palestras. Tudo isso é 
uma questão de formação. Leitura de livros e, principalmente, a 
troca” (Alfazema, entrevista, 2018).

Importa considerar que as demandas cotidianas fazem com 
que os professores, busquem através de processos autoformativos, 
interformativo e heteroformativos alternativas para os enfrentamentos 
que se fazem necessários na sua atuação docente. De acordo com 
Marcelo (1999), a formação nos remete a ideia de que esta não se dá de 
forma autônoma e solitária, mas abrange diferentes processos, pelos 
quais os sujeitos podem passar durante um processo de formação.

Ao investigarmos as experiências de formação vivenciadas no 
município pelos professores identificamos oferta de palestras e cursos 
de formação esporádicos desvinculados da realidade escolar e de 
adesão individual dos professores; parcerias público-privadas, bem 
como adesão a programas federais.

No que se refere às ofertas de cursos e palestras, evidenciamos 
o predomínio destas entre os anos de 2002 a 2018. Em mais de uma 
década, os momentos de formação aconteciam fora do âmbito municipal 
e as discussões promovidas nestes momentos eram orientadas por 
especialistas. Em virtude de o grupo de professores ser pequeno, a 
questão econômica sempre preponderou nas escolhas dos modelos 
de formação. A impossibilidade de o município proporcionar eventos 
com palestrantes renomados, direcionava a Secretaria de Educação 
custear a inscrição dos professores no Congresso Internacional de 
Educação Popular (MOBREC) ou no Congresso Internacional de 
Educação (FAPAS). Cabe salientar que a adesão aos Congressos era 
obrigatória e a escolha do mesmo era realizada pelos profissionais 
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da Secretaria de Educação. Logo, as formações foram realizadas de 
modo estanque, muitas vezes desvinculadas da realidade, pois as 
discussões não eram retomadas nos espaços em que os professores 
atuavam. A narrativa da professora Tulipa manifesta sua percepção 
sobre estes espaços de formação:

[...] acredito que todas nós já passamos por isso, de estar num 
lugar de formação e se questionar: “meus Deus, a gente cheia 
de afazeres e está aqui fazendo exatamente o quê? Logo, a 
palavra que deveria definir formação seria significativa. Que a 
gente faça alguma coisa que realmente contribua com nosso 
trabalho em sala de aula. Que traga uma motivação do porquê 
buscar a formação (Tulipa, Entrevista, 2018).

Por se desenvolver a partir da contribuição de “agentes externos, 
especialistas, sem que seja levado em conta o comprometimento 
dos professores com as ações formativas” (ISAIA, 2006, p. 352), o 
processo heteroformativo é muitas vezes pouco impactante para o 
desenvolvimento profissional do professor por tratar de questões 
aleatórias as suas necessidades. As ações heteroformativos são 
pensadas e organizadas por profissionais que não pertencem ao 
ambiente escolar, a partir de temáticas gerais que são consideradas 
importantes de os professores aprenderem.

Deste modo, compreendemos os processos interformativos 
como dinâmicas formativas, ou seja, quando os sujeitos interagem 
com seus pares no processo de formação em busca de atualização 
dos conhecimentos coletivamente, este momento passa a ter objetivos 
afins, que colaboram na elaboração dos saberes docentes. Ao 
elaborarem seus conhecimentos, os professores percebem que as 
relações interpessoais contribuem para o aperfeiçoamento e para o 
desenvolvimento de seus afazeres pedagógicos, levando-os a um 
processo de autoafirmação de capacidades e a “formação ultrapassa 
a mera exposição de palestra e apresentação de experiências” e o que 
precisa ser considerado é “o diálogo entre os professores” (Açucena, 
3º Encontro, Diário de Campo).
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Ao ser visto como um momento de “pensar, reavaliar a prática” 
e “ir além de troca de vivências”, os Encontros de Formação se 
constituíam em uma possibilidade de reflexão coletiva sobre os 
aspectos individuais da prática de cada professor que sente-se cada 
vez mais envolvido com sua formação (Alfazema, Entrevista, 2018).

A formação revela-se como uma oportunidade de retomada da 
prática docente, tendo em vista que exercício da docência envolve 
o confronto e a constante revisão e reelaboração das experiências, 
evidenciando enfrentamentos, para os quais nem sempre os 
professores estão preparados ou possuem “respostas”. Nesta 
perspectiva, a formação do professor precisa ser pensada como um 
processo que contribua efetivamente na prática diária, que proporcione 
ao professor possibilidades de refletir e repensar suas ações. Para 
tanto, é fundamental que o professor se reconheça e seja reconhecido 
com um profissional que carrega consigo um conjunto de saberes que 
foram validados ao longo de sua trajetória de formação (TARDIF, 2014).

[...] a formação continuada deve pensada de modo que não 
sobrecarregue o professor; o que mais enriquece são os 
momentos de compartilhamento de nossos saberes e vivências 
com os demais colegas. Uma proposta de formação deve ser 
sistematizada, de modo que contemple os estudos teóricos e as 
experiências práticas (Hortência, 2º Encontro de Formação, 2018). 

Deste modo, é importante conceber e respeitar o conhecimento 
construído pelos professores e esclarecer que seus saberes precisam 
ser considerados e compreendidos dentro de um contexto mais amplo 
da profissão, ou seja, não o restringindo as aprendizagens que se 
estabelecem no âmbito escolar; mas relacionando com os elementos 
que constituem o trabalho docente na sociedade. Ainda, os saberes 
não estão reduzidos à transmissão de conhecimentos, sendo oriundos 
da formação profissional, entrelaçados com os saberes disciplinares, 
curriculares e experienciais (TARDIF, 2014),
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Os encontros formativos foram permeados pela dialogia 
instaurada entre os ditos e as escutas produzidas, permitindo o 
reconhecimento de cada uma das professoras como protagonistas 
da formação. Concordamos com Bolzan (2005) quando enfatiza que 
os professores quando tem a oportunidade de dizer, tanto de seus 
entendimentos, quanto de seus mal-entendidos, possibilita-lhes a 
conscientização de sua compreensão, ou não, a partir do processo 
reflexivo instaurado via rede de interações colaborativa.

[...] na nossa prática cotidiana a gente tem tanto a contribuir de 
um jeito ou de outro com o trabalho dos colegas; cada professor 
tem uma forma de trabalhar e uma formação onde podemos 
refletir sobre isso favorece e contempla as necessidades da sala 
de aula. Embora, havendo professores que solicitam palestras 
e cursos pontuais, sabemos que este tipo de formação, por 
si só, não é suficiente. Precisamos de espaço para discutir 
as aprendizagens proporcionadas por estes cursos e, assim, 
melhorar nosso trabalho” (Girassol, 2º Encontro de Formação, 
Diário de Campo, 2018).

Nesta direção, é necessário promover novos modos de 
organização da profissão, que supere a forte tradição individualista, 
marcada por rígidas regulações externas. O professor precisa ser 
“capaz de realizar aprendizagens em diferentes situações e contextos 
que favoreçam a aquisição de estratégias cognitivas, considerando 
as condições individuais de cada sujeito na interação com pares” 
(BOLZAN, 2009, p. 23-24).

Para isso, será preciso alterar condições existentes nas escolas 
e as políticas públicas em relação à formação e ao desenvolvimento 
profissional dos professores. É indispensável recorrer à reflexão e a 
uma organização das escolas que facilite a efetivação de espaços 
de formação. É preciso reivindicar processos inter e autoformativos 
que embasem a definição das carreiras docentes, quando estas não 
forem coerentes como as demandas da profissão. Por fim, é preciso 
propor uma formação continuada, de qualidade, que seja baseada na 
investigação e parcerias entre instituições de ensino.



263S U M Á R I O

Desse modo, podemos dizer que, à medida que estes 
professores discutem sobre suas concepções, deixam evidente a 
busca de um caminho de indagação, demonstram a direção escolhida 
e, consequentemente, uma postura reflexiva (ISAIA; BOLZAN, 2006) 
contribuindo para a Contextualização (C) acerca dos temas em pauta, 
a partir de suas experiências cotidianas. 

Primamos desta forma, para que a contextualização dos 
desafios docentes fosse compartilhada permitindo o reconhecimento 
da diversidade de interpretações possíveis diante das situações 
cotidianas no contexto escolar. Consideramos que o exercício de 
escuta e o de contextualização da e na docência como dimensões 
fundamentais para que a experimentação e a reelaboração emerjam. 

A problematização e a provocação de novos modos de pensar 
a formação e desenvolvimento profissional, a partir do conjunto de 
propostas que foram pensadas pelos professores. Ressaltamos que em 
todo percurso, os objetivos do estudo foram compartilhados e serviram 
de mote para as discussões promovidas. Com isso, o destaque esteve 
na construção do protagonismo. Compreendemos o protagonismo 
docente como a ação na qual os professores se responsabilizam 
por sua formação procurando melhorá-la, compartilhando suas 
experiências com os colegas para que juntos possam inovar suas 
propostas de trabalho (Figura 3).
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Figura 3 – Momento da formação, apresentação

Fonte: (ARNOUT, 2019).

A experimentação (e) foi delineada pelas discussões promovidas 
sobre prática docente dos sujeitos e das suas relações com o trabalho 
pedagógico do colega, permitindo que cada um dos participantes 
se reconhecesse como responsável por potencializar os processos 
reflexivos ali instaurados. O esforço direcionou-se a reconhecer os 
desafios e enfrentamentos cotidianos dos professores e com isso 
colocar em evidência a importância da colaboração docente e sua 
relação com os espaços formativos que podem ser produzidos.

[...] a formação é importante. Acredito que trocas de experiência, 
com rodas de conversas, com apresentação e relatos de 
sequências didáticas, tornam a formação significativa, voltando-
se ao contexto (Begônia, Entrevista, 2018).

[...] usar o espaço de formação para estudar mais teorias, ler e 
discutir com os colegas, acredito que isso ajuda a compreender 
o nosso trabalho com o aluno (Açucena, Entrevista, 2018).

Todo e qualquer processo formativo, deve envolver os mais 
diversos segmentos, ser pensado de forma global, considerando 
as condições, as necessidades e, em especial, as expectativas dos 
envolvidos. Nenhum processo de formação será considerado efetivo 
se não interferir na forma de perceber dos sujeitos. Qualquer um que 
passa por um processo formativo deve ser capaz de olhar o mundo com 
“outras lentes”, compreender e apreender com os novos conceitos.
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Para Candau (1997), as formações continuadas precisam 
contemplar três eixos. O primeiro deles é a escola, reconhecendo-a 
como espaço fundamental de refletir sobre as práticas. No segundo 
eixo está a valorização dos saberes adquiridos com a experiência dos 
docentes; finalmente, temos o ciclo de vida do professor, respeitando os 
diferentes estágios da vida docente. Partindo destes três eixos poderá 
se apostar numa formação mais efetiva, considerando que cada um já 
possui sua própria caminhada e que esta precisa ser respeitada. Isto 
implica dizer que a formação continuada precisa, primeiro, partir das 
necessidades reais do cotidiano escolar, primando pela valorização 
do conhecimento dos professores, considerando que cada um tem 
sua trajetória.

Nos encontros incentivamos o grupo de professoras a 
manifestarem suas experiências, evidenciando o potencial formativo 
que reside no compartilhamento para que novos perspectivas e 
caminhos a serem trilhados. Elas perceberam, também, que juntas 
podem [re]significar seus saberes e fazeres (Figura 4).

Figura 4 – Momentos da Formação, trabalhos em grupos

Fonte: (ARNOUT, 2019).

Neste sentido, a dimensão reelaboração (R) pensada a 
partir das possibilidades dos sujeitos reverem e repensarem suas 
vivências construídas em processos reflexivos instaurados, resulta do 
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compartilhamento de saberes e fazeres sobre a docência. De acordo 
com Bolzan e Isaia (2006), isso torna-se possível quando as professoras 
modificam suas concepções através de um processo de reflexão 
sobre fatos e situações, o que os leva a transformar o conhecimento já 
sabido em algo novo, explicitando as relações entre o conhecimento 
pedagógico construído e os conhecimentos prévios dos professores.

A formação por ser do grupo da escola, onde as discussões não 
ficavam apenas nos encontros, mas iam até a sala de professores, 
nos recreios onde todas participavam deu um mesmo norte e, 
a partir deste pudessem pensar sua prática. Me atrevo a dizer 
que é a comprovação que uma formação efetiva se dá dentro do 
espaço que tu trabalhas (Alecrim Entrevista, 2018).

Nesta perspectiva, toda e qualquer proposta de formação 
continuada precisa partir do que as professoras vivenciam, 
experimentam e conhecem, portanto, não basta ofertar formação 
continuada na premissa de cumprir leis, mas para criar espaços de 
reflexão em que cada profissional possa partilhar o que conhece 
e, assim, no compartilhar coletivo, reelaborar seus conceitos, 
conhecimentos e necessidades (GATTI, 2009).

DIMENSÕES CONCLUSIVAS 

A partir das dimensões articuladoras dos encontros formativos 
a escuta, a contextualização, a experimentação e a reelaboração 
(ECeR)foi possível instaurar uma rede de interações e mediações 
que fomentaram a reflexão colaborativa. Consideramos que toda 
e qualquer proposta de formação continuada precisa partir do que 
as professoras vivenciam, experimentam e conhecem, viabilizando 
espaços de reflexão onde cada profissional possa partilhar o que 
conhece e, assim, no compartilhar coletivo, reelaborar seus conceitos, 
conhecimentos e necessidades (GATTI, 2009).
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Neste sentido, o estudo realizado permitiu identificar 
indicadores para uma política de formação de formação em serviço 
que consideramos capazes de impulsionar o protagonismo formativo 
e desenvolvimento profissional dos docentes de Itaara. Os elementos 
considerados são: a continuidade formativa, o compartilhamento de 
experiências, a análise do cotidiano, a escola como espaço formativo 
e, por fim, a teoria como suporte para ações práticas, o quais estão 
expressos na figura 5 que segue:

Figura 5 - Dimensões categoriais

              

Fonte: (ARNOUT, 2019).

O processo de formação precisa possibilitar ao professor 
construir e reconstruir as relações entre suas aprendizagens e suas 
práticas, por isso a importância da continuidade formativa. O professor, 
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ao participar de formação continuada e em serviço, está se permitindo 
momentos de reflexão e sente-se desafiado a repensar o seu trabalho, 
considerando o que vem desenvolvendo em sala de aula, podendo 
aprimorá-la a partir dos conhecimentos adquiridos. Logo, a análise 
de situações do cotidiano precisam ser foco das formações, pois “a 
formação continuada consiste em propostas que visem à qualificação, 
à capacitação docente para uma melhoria de sua prática, por meio 
do domínio progressivo de conhecimentos e métodos do campo de 
trabalho em que atua” (MARIN, 2005, p. 6).

Nesta direção, acreditamos que tornar a escola um lócus de 
formação é fundamental, pois o professor é chamado a assumir a 
responsabilidade de sugerir proposições para os enfrentamentos do 
cotidiano. Ainda, pode perceber-se como agente de transformação 
deste espaço, capaz de realizar processos auto e interformativos e de 
colaborar com o desenvolvimento profissional dos demais colegas. Ao 
reconhecer a escola como espaço formativo, o professor perceberá a 
importância de definir uma unidade de ação a ser realizada por toda a 
comunidade escolar, gerando um forte sentimento de pertencimento. 
Por fim, quando a escola é reconhecida como um lugar onde as 
formações continuadas e em serviço podem ser desenvolvidas e 
consolidadas, o quadro docente percebe este espaço como um lugar 
onde é possível produzir conhecimento.

Para que a produção de conhecimento se concretize no ambiente 
escolar, faz-se necessário valorizar a teoria como suporte para ações 
práticas. Nas narrativas registradas durante as entrevistas, muitos 
professores relataram que suas formações iniciais não conseguiram 
estabelecer relações entre as teorias estudadas na graduação e as 
atividades desenvolvidas em uma sala de aula. Além disso, quando 
iniciaram a sua atuação profissional acreditavam que os estudos 
teóricos eram incapazes de contribuir com a prática pedagógica, 
compreendendo-as de modo dissociado.
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A teorização revela-se na constante busca por um avanço na 
forma de ser e pensar do professor, potencializando os processos 
reflexivos que o professor realiza, torna-o conhecedor e autor de suas 
práticas e por meio delas poderá contribuir para uma proposta de 
escola efetiva e emancipatória.

Assim, a formação continuada é encarada como contribuinte no 
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, 
permitindo que seu trabalho interfira para transformação da prática. 
Tal prática está para além das atualizações científicas, didáticas ou 
pedagógicas do trabalho docente: supõe uma prática balizada na teoria 
e na reflexão desta, para mudança e transformação no contexto escolar.

Acreditamos que a formação continuada revela a potencialidade 
de reinventar os espaços de formação nos quais podemos nos fortalecer 
como profissionais que somos, e assim dar um novo viés ao nosso dia 
a dia da escola, viabilizando qualificar o trabalho que desenvolvemos 
com os estudantes e com a comunidade, na qual estamos inseridas.
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DIÁLOGOS COM EGRESSAS E EGRESSOS 
EJA-PROEJA: UMA COAUTORIA PARTICIPATIVA

[...] mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou 
uma presença no mundo, com o mundo e com os outros. 
Presença que, reconhecendo a outra presença como um ‘não 
eu’ se reconhece como ‘si própria’. Presença que se pensa a si 
mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma. 
(FREIRE, 2015, p. 20).

Este texto sintetiza as considerações apresentadas na dissertação 
de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
intitulada “Acolhida e permanência de egressas e egressos EJA-Proeja 
no Ensino Superior: auto(trans)formações possíveis” (2019). A pesquisa 
teve como objetivo geral compreender as expectativas, as dificuldades 
ou as boas práticas identificadas por egressas e egressos EJA-Proeja 
dos Cursos de Licenciaturas para viabilizar a permanência e o êxito.

A perspectiva é de uma pesquisa auto(trans)formação, 
trabalhando com a metodologia dos Círculos Dialógicos-auto(trans)
formativos (HENZ; TONIOLO, 2015). Dialogamos com egressas e 
egressos da modalidade EJA e do programa Proeja visando elaborar 
um constructo de intervenção (produto do Mestrado Profissional): 
uma agenda de proposta de Acolhida e de Permanência. Utilizamos 
o referencial teórico freireano em diálogo com os estudos de Josso 
(2010), Henz (2003, 2015), Pereira (2015), Brandão (1981) e Arroyo 
(2017), dentre outros.

Durante os processos de escrita, íamos tomando distância dos 
motivos que fizeram nascer o interesse na pesquisa, de forma que 
veio “primeiro, a ‘leitura’ do mundo, do pequeno mundo em que nos 
movíamos; depois, a leitura da palavra que nem sempre, ao longo de 
nossa escolarização, foi a leitura da ‘palavramundo’” (FREIRE, 1989, 
p.9, grifos dos autores). Tivemos consciência do grande desafio que 
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é a acolhida e a permanência das classes populares na universidade 
pública, em especial de egressas e egressos EJA-Proeja, a partir do 
trabalho realizado no nível básico da educação; da vivência traumática 
da pesquisadora-coordenadora quando do acolhimento no Ensino 
Superior; do fato de sermos servidores de instituições superiores 
de ensino públicas, conhecedores das altas taxas de evasão; e por 
acreditarmos que, mais do que dar acesso ao ensino superior, é preciso 
possibilitar a permanência e o sucesso nessa etapa dos estudos.

Marie-Christine Josso, na obra Experiências de Vida e Formação 
(2010), ressalta que quando escrevemos fazemos mais do que um 
relato de experiências; escrevemos recordações, percepções, saberes 
construídos na observação de cotidianos, na dialética leitura de 
mundo-leitura da palavra feita a partir de vivências. Nossas vivências 
possibilitaram a compreensão de que a decisão de permanecer 
estudando até obter o sucesso em cada etapa está implicada com a 
maneira como educandas e educandos são acolhidas e acolhidos e 
com a existência de programas de permanência.

Ações institucionais para bem acolher podem ocasionar 
o reconhecimento de sujeitos sócio-histórico-culturais que se 
encontram em um espaço em que possam sentir-se pertencendo 
como inseridas e inseridos conscientemente. Torna-se importante 
o desenvolvimento de ações de acolhida e de permanência, tais 
como reunir acadêmicas e acadêmicos para que possam dizer a sua 
palavra (FIORI, in Pedagogia do Oprimido. 2016) ou serem criados 
espaços virtuais para essa finalidade.

A prática pedagógica envolve uma complexidade de fatores, 
dentre eles, conhecimentos teóricos sólidos (rigorosidade), afetos, 
saberes de experiências feitos (Freire), valores, cuidado e atenção. O 
ingresso no ensino superior (e em todas as fases de estudo) é um 
momento cheio de tensões e expectativas. O acolhimento demanda 
uma adaptação ao meio acadêmico no sentido vocabular de “colocar 
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em harmonia”, receber, abrigar, dar ouvidos aos anseios, às dúvidas, às 
expectativas. Ações institucionais para bem acolher podem ocasionar, 
desde logo, o reconhecimento de sujeitos sócio-histórico-culturais que 
se encontram num espaço institucional no qual querem permanecer. 

É preciso lembrar que a permanência e o sucesso no ambiente 
escolar não dependem apenas do alcance da nota mínima para a 
aprovação; dependem, antes, de adquirir disposição para estar naquele 
espaço-tempo-lugar de saber, dependem de desenvolver a capacidade 
de comunicar-se com os pares, de adaptar-se à nova situação e de estar 
em harmonia com o ambiente social da vida acadêmica.

A acolhida precisa dar conta, senão da totalidade das tensões e 
expectativas com que se chega à universidade, ao menos de uma boa 
parcela delas, e isso depende também de quem estará nesse ambiente. 
Ações que visem contribuir para o reconhecimento dos sujeitos, das 
novas rotinas, do funcionamento geral, sócio, histórico e cultural e que 
possibilitem um sentimento de pertencimento são fundamentais para 
motivar a permanência.

A processualidade da metodologia escolhida para dar 
centralidade à pesquisa é dinâmica, é matéria viva, pulsante e em 
constante auto(trans)formação. Falamos dos Círculos Dialógicos 
Investigativo-auto(trans)formativos, uma proposta epistemológico-
política de pesquisa inspirada nos Círculos de Cultura de Paulo Freire, 
em desenvolvimento pelo Grupo de Estudos e Pesquisa Dialogus, do 
Centro de Educação da UFSM.

Nos Círculos Dialógicos, a pessoa que coordena as atividades 
traz uma temática, ou seja, apresenta o caminho orientador dos diálogos 
e provoca ou impulsiona uma reflexão inicial, sempre respeitando a 
liberdade de cada uma e de cada um dizer a sua palavra. A partir 
daí, todas as pessoas, posicionadas em círculo, são desafiadas a 
participarem ativamente dos diálogos, sem esperar que alguém tome 
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a posição de quem ensina, já que ali todas e todos são interlocutoras-
coautoras e interlocutores-coautores, dialogando cooperativamente, 
aprendendo e ensinando.

Nessa direção, está presente a possibilidade de dizer a palavra, 
revelando vivências e possibilidades de se existenciar humana e 
profissionalmente. A figura da mandala foi utilizada na pesquisa para 
exemplificar a dinamicidade dos Círculos Dialógicos em seus múltiplos 
movimentos: a escuta sensível-olhar aguçado, a emersão-imersão 
das-nas temáticas, o distanciamento-desvelamento da realidade, 
a descoberta do inacabamento, os diálogos problematizadores, o 
registro (re)criativo, a conscientização e a auto(trans)formação. Todos 
os movimentos acontecem de forma permanente, em entrelaçamento 
uns com os outros e perpassam todos os encontros, com mais ou 
menos intensidade.

O recorte na escolha da coautoria-participativa desse trabalho 
(licenciandas e licenciandos egressas e egressos EJA-Proeja) levou 
em conta o fato de serem estudantes em formação para a docência. A 
maioria, advinda das camadas populares da sociedade, ingressantes via 
Programa de Cotas Sociais, possibilitado pela tentativa de democratizar 
o ensino superior. Pessoas que estarão, em alguns anos, trabalhando 
em contextos regulares de ensino ou na EJA-Proeja. Suas falas, nos 
encontros dos círculos dialógicos, confirmam que o trabalho com 
pessoas jovens e adultas, apesar de desafiador, por conta de boas 
educadoras e de bons educadores, pode até mesmo inspirar práticas 
contextualizadas, emancipatórias e mais humanas no ensino regular.

Compreender o contexto de vida das pessoas e acreditar na 
capacidade delas para estarem nos diversos ambientes estudantis, 
principalmente na universidade, são diferenciais para despertar o 
desejo de permanência até a conclusão dessa etapa. Muitas vezes, os 
próprios discentes não acreditam nessa capacidade, como nos conta 
um interlocutor-coautor desse estudo que, perguntado sobre o porquê 
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de ter esperado tanto após concluir o ensino médio para entrar no 
ensino superior, declarou que não acreditava ser capaz de conseguir 
a aprovação. Pensava em trabalhar até ter condições de pagar uma 
universidade particular: “Não acreditava que passaria no ENEM tendo 
feito EJA e falavam que o ENEM seria obrigatório” (2º círculo dialógico). 
Acreditar no potencial e trazer as estudantes e os estudantes para o 
lugar de quem pode é tarefa conjunta dos atores educacionais.

Os encontros realizados permitiram a compreensão do 
contexto familiar e do percurso estudantil até o curso superior, bem 
como das vivências na acolhida e na permanência nesse nível de 
ensino. Os principais temas geradores que emergiram dos seis 
Círculos Dialógicos realizados foram: a acolhida-permanência 
no ensino superior, a procedência estudantil, os contextos de 
origem, as trajetórias escolares, os motivos de interromper os 
estudos e a decisão de voltar a eles, os pré-conceitos em relação 
à universidade, os problemas gerados pela desinformação e pelas 
falhas na comunicação, a necessidade de nivelamento nos estudos, 
a importância do trabalho cooperativo e conceitos como utopia, ser 
mais (Freire), viáveis possíveis, sonhos e objetivos.

A LEGISLAÇÃO VIGENTE...

Articular o direito à educação das pessoas jovens-adultas pode ser 
uma investida fecunda para repensar, reinventar a EJA. Articular o 
direito à educação das pessoas jovens-adultas, reconhecendo-as 
sujeitos de direitos humanos, obriga-nos a alargar a concepção 
de educação na perspectiva da Constituição Federal e da LDB: 
direito à educação como direito humano ao desenvolvimento 
humano pleno (ARROYO, 2017, p. 109).

A pesquisa sobre as políticas públicas educacionais, na 
legislação, é importante nesse trabalho, pois aborda direitos 
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regulados por leis e decretos. A temática da educação, perpassa 
todo esse estudo. A compreendemos como um “direito humano 
ao desenvolvimento humano pleno”, como nos diz Arroyo e não 
como um serviço prestado, uma mercadoria ou um favor concedido 
visando lucro, conforme corrobora Pereira: “sobretudo, não deve, 
apenas, estar associada a demandas instrumentais de formação de 
mão-de-obra para o competitivo mercado de trabalho” (ZITKOSKI; 
MORIGI, 2011, p. 25).

Assim, da CF/88 destacamos a previsão da educação enquanto 
direito de todas e de todos e dever do Estado e da família com o incentivo 
da sociedade (Art. 205); a inclusão do direito à educação dentre os 
direitos sociais (Art. 6º); a indicação (inciso IV do Art. 7º) de que o 
salário mínimo precisa atender às necessidades básicas da família, 
dentre elas, as despesas com educação; a competência comum das 
esferas governamentais para legislar sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional (Art. 22); a necessidade de proporcionar os meios 
de acesso à educação (Art. 23); os artigos que deram origem à criação 
de conselhos de políticas públicas também no âmbito da educação 
(198, 204 e 206); e o artigo 207, por conta da relativa autonomia dada às 
universidades, desde que obedeçam ao princípio de indissociabilidade 
entre pesquisa, ensino e extensão (BRASIL, 1988).

Entre os deveres do Estado (Art. 208), a garantia da progressiva 
universalização do ensino médio; a previsão do regime de colaboração 
(Art. 211) e a definição de que será a Lei (Art. 214) quem estabelecerá o 
Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/14 (BRASIL, 2014). Esse 
Plano, pelo que está posto, valerá até 2024 e deve ter o condão de conduzir 
à erradicação do analfabetismo e à universalização do atendimento 
escolar (sonho que tanto esperançamos enquanto profissionais da 
educação), à melhoria da qualidade do ensino, à formação para o 
trabalho,  à promoção humanística, científica e tecnológica do País e 
ao estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB). 
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Estamos vivenciando (início de 2019) um momento de transição 
político-econômica e de incertezas quanto às Políticas Públicas que irão 
balizar nosso país nos próximos anos, assim não temos certeza de que 
o PNE continue sendo uma política pública educacional importante. 
Ademais, o Relatório de Monitoramento das Metas do PNE (Inep-
2018), concluiu que que estamos bem longe de alcançar, até 2024, 
os objetivos traçados. Um exemplo disso é a Meta 12 (relacionada 
à elevação da taxa bruta de matrículas na educação superior) que 
precisa de um aumento de 15,4 pontos percentuais para ser atingida.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 
9.394/96) traz a ideia de educação como direito social, viabilizado pela 
escola, numa tarefa compartilhada entre Estado e sociedade. Essa 
lei reserva a Seção V para falar sobre a EJA, dizendo, no artigo 37, 
a quem essa modalidade se destina (BRASIL, 1996). Não há, desde 
2002, Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) específicas para a EJA, 
há somente Diretrizes Operacionais previstas na Resolução nº 3/2010. 
Quando se trata de Ensino Superior, há DCNs por curso, disponíveis 
na Resolução CNE/CP nº 02/2015.

A legislação (ainda) em vigor não apresenta mecanismos 
suficientes para proteger a educação da gana mercadológica. O 
sistema capitalista viu, nesse segmento, uma oportunidade de lucro e 
investiu pesado nessa possibilidade, baseando o modo econômico de 
mercado na organização dos modos de vida e de ofertas educacionais. 
Apesar do muito que já foi feito no âmbito da educação, muito ainda 
há por fazer, imensos são os desafios a superar; muitos incentivos são 
direcionados para o setor privado, enquanto ao público cada vez são 
reservados menos recursos. Enfrentar os desafios demanda coragem 
política e técnica. Além disso, políticas educacionais são desafios 
a longo prazo que precisam do engajamento dos participantes 
educacionais, bem como da sociedade em geral.
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CAMINHOS DE COMPREENSÃO: 
REFERENCIAIS TEÓRICOS...

Jovens-adultos chegam do trabalho para a EJA-Mova. Outros 
adolescentes-crianças chegam da sobrevivência às escolas, 
obrigando seus mestres-educadores/as a entender de onde vêm, 
para onde voltam. De que itinerários humanos-inumanos, de que 
vivências injustas, mas resistentes. Voltam às escolas, à EJA por 
direito a uma vida justa-humana (ARROYO, 2017, contra capa).

Não conseguir enxergar, nas aulas, atrativos suficientes para 
permanecer até a conclusão de cada fase é uma realidade conhecida 
em todas as modalidades e em todos os níveis de ensino. Isso acontece, 
seja por não terem aprendido o gosto pelo ensino, pela pesquisa e 
pela extensão, seja por conta de aulas mecânicas, com mera repetição 
de conteúdos desvinculados da realidade. Junto a isso, na maioria das 
vezes, está a necessidade de trabalhar para ajudar no sustento próprio 
e da família. Esses e vários outros fatores têm feito com que muitas 
e muitos acabem por desistir, por vezes após inúmeras repetências 
e vivências frustrantes. Algumas e alguns desses engrossam as filas 
de EJA-Proeja e passam a fazer parte dos números que confirmam 
a juvenilização desses programas, principalmente nos anos finais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Incentivar os sonhos de estudantes, auxiliar para que possam 
enxergar inéditos viáveis (Freire) de serem concretizados e sentirem-
se sujeitos de direitos, olhar seus contextos de vida e buscar meios de 
inserir essas pessoas novamente em um convívio digno são objetivos 
da EJA-Proeja. Afinal “não haveria ação humana se não houvesse uma 
realidade objetiva, um mundo como ‘não eu’ (da mulher e) do homem, 
capaz de desafiá-lo” e se o ser humano “não fosse um ‘projeto’, um 
mais além de si, capaz de captar a sua realidade, de conhecê-la para 
transformá-la” (FREIRE, 2016, p. 55, grifos nossos).
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O Proeja foi criado com a proposta de integrar a Educação 
Profissional à Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Diversas ações 
estavam em andamento para consolidá-lo, integrando “trabalho, 
ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral com a finalidade 
de contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e 
profissional” (MEC, 2007, p. 7). O Proeja abre possibilidades de acesso 
ao Ensino Superior, deve considerar as características do público que 
atende e ser articulado ao ensino fundamental ou ao ensino médio, de 
forma integrada ou concomitante.

Tanto na EJA, quanto no Proeja, podem ser verificadas 
muitas dificuldades. Ambos precisam ser foco de um olhar sensível 
que reconheça a necessidade de um currículo específico, de uma 
reformulação em seus projetos político-pedagógicos e de investimento 
em uma formação específica com profissionais para atuarem junto a 
esses públicos. Assim, será possível realizar a interdisciplinaridade 
e transformar pensamentos equivocados e escolas tradicionais, 
engavetadas, e que não possibilitam o pensamento crítico, em escolas 
humanizadoras e emancipatórias. Ou seja, uma práxis educativa 
diferenciada, que considere os contextos e as singularidades das 
educandas e dos educandos, com docentes que reconheçam a 
inclusão delas(es) na sociedade e em processos de humanização, 
emancipação e auto(trans)formação.

EGRESSAS E EGRESSOS EJA-
PROEJA NO ENSINO SUPERIOR: 
UMA DIFÍCIL DEMOCRATIZAÇÃO 

Se hoje assistimos ao ingresso de mais pessoas das camadas 
populares na universidade, temos que enfrentar o desafio 
de repensar a própria instituição universidade, sob pena de 
estarmos passando de uma exclusão da universidade para uma 
exclusão na universidade (PEREIRA, 2015, p. 58, grifo do autor).
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Na instituição de ensino superior em que foi realizada essa 
pesquisa de mestrado, o ingresso é via processos seletivos publicados 
por meio de edital e de outras formas, como o reingresso, as 
transferências e os ingressos de graduados na dependência de vaga. 
Desde 2017, a seleção tem sido feita através do Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU), que considera a nota obtida no Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM). A instituição oferece benefícios a estudantes, 
tais como: Moradia Estudantil, Alimentação e Transporte, dentre outros, 
a depender de pré-requisitos estabelecidos em edital. No primeiro 
semestre de 2018, foram oferecidos 15 Cursos de Licenciaturas 
Presenciais, nos quais foram ofertadas 510 vagas no diurno e 40 vagas 
no noturno. A Pedagogia foi o curso que mais ofertou vagas (88). Esse 
foi o universo acadêmico da coautoria-participativa deste estudo.

As ações afirmativas, desenvolvidas pela instituição, preocupam-
se com a questão do acesso, da permanência e da aprendizagem de 
estudantes cotistas de escolas públicas, pretos, pardos, quilombolas, 
indígenas, e, mais recentemente, migrantes e refugiados. O público 
egresso de EJA ou Proeja, pessoas tão fragilizadas quanto qualquer outra 
minoria, não é citado nessas ações; assim, não podemos dizer que esteja 
contemplado, ao menos não de forma direta. Ainda que tenham cursado 
EJA-Proeja em escola particular, caso se enquadrem nas exigências de 
renda estabelecidas, essas pessoas deveriam ser incluídas.

De acordo com a coautoria dialógico-cooperativa dessa 
pesquisa, para que os benefícios oferecidos estejam acessíveis, é 
necessário melhorar a comunicação, ou seja, os órgãos de direção 
precisam chegar mais perto das e dos estudantes, para conhecer e 
ouvir essas pessoas, “porque os acadêmicos estão em constante 
mudança, o perfil e as necessidades deles mudam, como vão 
tomar decisões para fazer as mudanças que precisamos se não nos 
conhecem?” (5º círculo dialógico).
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A acolhida de estudantes nos cursos superiores é feita, modo 
geral, pelos que ingressaram em anos anteriores. Nas instituições 
de ensino superior há uma tradição de trotes, que nem sempre são 
brincadeiras pacíficas e, muitas vezes, vêm carregadas de violência 
ou humilhação. Têm-se buscado a conscientização para mudar essa 
tradição, substituindo as brincadeiras que envolvem desperdício de 
alimentos e exposição de ingressantes a atividades vexatórias por 
trotes solidários, por exemplo, com arrecadação de alimentos e/ou 
doações a serem repassadas a instituições sociais. Na instituição 
locus da pesquisa é proibida a prática dos chamados “trotes sujos” 
e a recepção de calouras(os) é regulada via resolução interna. Não 
encontramos, na pesquisa que intentamos, um Plano de Acolhida e 
Permanência, formalmente instituídos e publicizados nessa Instituição. 

No início deste ano letivo (2019), a recepção de estudantes 
no Centro de Educação, local de desenvolvimento dos Cursos de 
Licenciaturas, incluiu várias e relevantes ações. Para exemplificar, 
citamos: recepção com entrega de um cartão de boas-vindas, falas 
com temas variados, tais como, conhecendo o Centro de Educação, 
o curso, a instituição. E ainda, dicas de estudo, importância de marcar 
e desmarcar refeições, possibilidades de intercâmbio e oportunidades 
profissionais a partir do curso escolhido. Tudo isso e, ainda, 
confraternizações. Todas as atividades foram pensadas para receber 
as e os estudantes no ambiente acadêmico, com carinho, e tiveram 
relevância. Isso tudo é um grande avanço rumo a um novo jeito de a 
universidade receber e fazer a integração de seus estudantes.

A proposta que apresentamos para integrar essas ações, 
complementando-as, com vistas a uma acolhida e permanência com 
bom êxito, considera as expectativas de estudantes dos Cursos de 
Licenciatura egressas e egressos EJA-Proeja. Parafraseando Brandão, 
quando fala das palavras geradoras no livro “O que é o método Paulo 
Freire” (1981, p. 15), expectativas essas que emergem do contexto 
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acadêmico das egressas e dos egressos, “capazes de codificarem, 
como símbolos da língua, as situações mais significativas da vida 
coletiva de quem lhes fala”.

A partir das vivências das coautoras e dos coautores, da 
pesquisadora-coordenadora e do orientador dessa pesquisa, 
imergimos nas temáticas (buscando compreendê-las com 
profundidade) para fazer emergir (trazer à tona) as possibilidades de 
desenhar uma proposta que possa beneficiar cada estudante que venha 
para a universidade, reinventando-a como viável de implementação e 
significativa na acolhida e na permanência no Ensino superior.

ACOLHIDA E PERMANÊNCIA NO ENSINO 
SUPERIOR: NOVOS SONHOS E PROJETOS...

A busca por compreensão da realidade concreta vai se 
constituindo numa tomada de consciência capaz de gerar 
novos sonhos, novas ideias e novos projetos; mas com o 
sentido de ‘inéditos viáveis’ porque partiram do concreto que aí 
está, podendo transformar-se em ações. (HENZ, 2003, p. 61).

A materialização deste constructo de intervenção somente foi 
possível por meio do diálogo, a partir de vivências no ambiente do 
Ensino Superior e da certeza de que sempre há outros caminhos a 
serem buscados. A opção metodológico-dialógica partiu da premissa 
freireana de que as mulheres e os homens aprendem em comunhão, 
mediatizados pelo mundo. De acordo com Pereira (2015, p. 48), esse “é 
um recurso que identifica o compromisso ético do educador com sua 
profissão, o seu respeito pelos alunos e o entendimento de seu papel 
político como um dos agentes educacionais”. É o que procuramos 
deixar claro com essa opção de apresentar propostas a partir da 
imersão-emersão na complexidade do ambiente acadêmico.
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Sobre o conceito de evasão, abordamos várias situações, de 
estudantes que simplesmente “largam” a escola porque não querem 
mesmo estudar a estudantes que deixam de ir por força de situações 
econômicas ou geográficas, dentre vários outros motivos, como a 
retenção e/ou múltiplas repetências. Seja como for, a evasão acontece 
em todos os níveis da educação, inclusive no ensino superior, e o 
desafio é encontrar maneiras preventivas para evitá-la, impactando 
positivamente quem ingressa, auxiliando essas pessoas a construírem 
um pertencimento e um desempenho melhores. Integrar o grupo de 
ingressantes aos poucos ao novo ritmo de estudos e cobranças pode 
ajudar. Pensar o primeiro ano/semestre na Universidade com objetivos 
de conhecer quem chega, em termos inclusivos e integrativos, 
auxiliando a conhecerem como e onde podem buscar as informações 
que necessitam, deve ser um compromisso dos diversos atores 
sociais, dirigentes, docentes, corpo técnico e estudantes.

A maneira como a situação de ensino e a disponibilização de 
informações serão conduzidas na universidade não pode ser repassada 
toda junta, na primeira semana, nem apenas de forma verbal, porque 
não há como assimilar tudo logo de início. Também é importante a 
compreensão de que, neste nível de ensino, a forma de acessar 
informações é diferente em comparação com o que acontecia na 
educação básica. No ensino superior as informações não são trazidas 
à sala de aula, estão disponíveis em ambientes virtuais. Quanto antes 
as acadêmicas e os acadêmicos perceberem isso e conhecerem essas 
ferramentas, antes terão condições de buscar direitos e envolverem-
se em atividades acadêmicas para além das disciplinas, poupando 
tempo e esforço  “que poderiam ser utilizados para estar com a família, 
para estudar, para não ter de se matar tanto atrás na tentativa de evitar 
que algo que estava disponível não fosse usufruído por não saber que 
existia” (5º círculo dialógico).
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Compreendemos que muitas das ações propostas na agenda 
de plano de acolhida influenciam diretamente na permanência. Os 
conceitos se misturam. Ao bem acolher, já estamos favorecendo 
a permanência. A consciência crítica desencadeada pela reflexão 
dialógica acerca da nova realidade leva à percepção de que algumas 
mudanças não só são possíveis como podem trazer benefícios.

Um exemplo são as atividades de integração de calouras e 
calouros com veteranas e veteranos. A partir desse encontro inicial, 
discentes podem trocar informações e socializar seus contatos para 
sanar dúvidas, organizar grupos de estudos, oficinas, seminários, 
palestras, orientações sobre o uso de ferramentas e acesso a plataformas 
virtuais de aprendizagem. Essas atividades podem ser realizadas 
ao longo dos semestres e constarem no calendário acadêmico, de 
forma a permitirem uma organização prévia e a dispensa das aulas 
para participação. “Uma roda de diálogos para que veteranos possam 
passar dicas para calouros, para que esses saibam a quem recorrer 
quando necessitarem.” (5º círculo dialógico).

Ministrar aulas introdutórias das disciplinas do semestre, 
com informações sobre leituras preparatórias ou complementares, 
alertando caso haja pré-requisitos ou possíveis dificuldades para cursar 
a disciplina e informando a metodologia a ser adotada e o que se 
espera de discentes pode ajudar na organização dos estudos e revelar 
a necessidade ou não de um nivelamento nos estudos. Sabemos que 
a Instituição de Ensino Superior não tem o dever de oferecer esse tipo 
de conteúdo; no entanto, melhor do que culpabilizar pela defasagem 
teórica ou cultural com que estudantes chegam na Universidade, é 
criar um programa de monitoria, organizado, por exemplo, com 
estudantes bolsistas/voluntárias(os), ou com docentes ou Técnicos 
Administrativos em Educação.

Uma das interlocutoras-coautoras revelou que se considera 
muito fraca nos estudos, fruto da defasagem cultural, o que exige que 
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se esforce muito para conseguir acompanhar as aulas. “Não culpo a 
Universidade ou a escolaridade por isso. Eu culpo o contexto todo, isso 
não é de hoje, não tem um único agravante, é toda uma situação de 
vida, é social, é cultural mesmo” (2º círculo dialógico). Um nivelamento 
básico, com revisão de bibliografia, dicas de leituras, informações sobre 
produção de artigos, resumos, resenhas, etc., poderia ser feito através 
de minicursos, aulas via EAD, oficinas, seminários de estudos, encontros 
de estudo coletivo. Nesse contexto, os Círculos Dialógicos podem ser 
uma propositiva de integração e auto(trans)formação permanente.

Resumindo, várias iniciativas podem auxiliar para que ingressantes 
sintam-se acolhidas e acolhidos. Das ações citadas, destacamos a 
importância de fazer oficinas  sobre o uso das plataformas digitais. 
Dificuldades no uso dessas ferramentas são percebidas por discentes 
e docentes. Materiais para leitura, por exemplo, são deixados no xerox 
em vez de postados no Moodle e isso é devido também a dificuldades 
na hora de interagir com essas plataformas. Fóruns virtuais para 
sanar dúvidas, a exemplo dos que existem em ambientes EaD, são 
interessantes. “O ponto mais importante é dar voz aos estudantes que 
chegam, aos que ficam, aos que estão aqui. Só vamos saber mais 
quando ouvirmos mais” (5º círculo dialógico). Com o tempo, isso 
pode se tornar uma espécie de Rede Colaborativa de Estudos; uma 
oportunidade de evitar, até mesmo, que direitos que poderiam ser 
usufruídos desde logo sejam descobertos só no final do curso.

Outra iniciativa possível é o apadrinhamento de ingressantes, 
especialmente na Pedagogia e na Educação Especial, nos quais o fator 
humano é muito considerado. O contato entre madrinhas e padrinhos 
com afilhadas e afilhados pode ser apenas virtual, mas, saber que se 
pode contar com alguém para desabafar ou para consultar em caso de 
dúvidas é muito importante na permanência. Dessa forma, o incentivo 
às políticas públicas de inclusão social, o auxílio de tutoras e tutores, a 
participação em grupos de estudos, oficinas, seminários, palestras, e o 
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acesso a programas de orientação nos laboratórios de informática, são 
ótimas iniciativas a serem consideradas em um bom plano de acolhida 
e permanência com êxito.

DIÁLOGOS REFLEXIVO-PROATIVOS COM 
EGRESSAS E EGRESSOS EJA-PROEJA: 
AUTO(TRANS)FORMAÇÕES EM MOVIMENTO...

Transcender, discernir, dialogar (comunicar e participar) são 
exclusividades do existir. O existir é individual, contudo, só se 
realiza em relação com outros existires. Em comunicação com 
eles. (FREIRE, 1967, p. 40)

Estar no mundo e com o mundo, subjetivar-se na alteridade e 
no reconhecimento da singularidade de outros existires, tratar outras e 
outros como gostaríamos que nos tratassem, ser ativas e ativos, reflexivas 
e reflexivos nas práticas diárias, buscando tomar consciência de nosso 
ser no mundo e com o mundo; ver a educação, com Freire, como uma 
possibilidade de auto(trans)formação, são diferenciais nos processos 
de ensino-aprendizagem. Buscar outros inéditos viáveis e acreditar que 
podemos ser mais gente são lições aprendidas em diálogos cooperativo-
reflexivos com as coautoras e os coautores participantes da pesquisa-
auto(trans)formação que inspirou esse artigo.

Trabalhar em coautoria-cooperativa é uma maneira de imersão 
no mundo discente que favorece a emersão de alternativas viáveis e 
significativas de integração de acadêmicas e acadêmicos no espaço-
tempo universidade. Esse tipo de trabalho incentiva a permanência 
e o sucesso nessa etapa formativa e a reflexão acerca da autoria 
e da responsabilidade na condução dos estudos, bem como na 
necessidade de empoderamento pessoal, assumindo o lugar 
conquistado no Ensino Superior.
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A partir das reflexões cooperativas e dialógico-reflexivas, foi 
possível apresentar possíveis boas práticas de acolhida com vistas à 
permanência. Práticas importantes para evitar a retenção e a evasão, 
tão comuns e preocupantes a quem se importa com um ensino de 
qualidade acadêmica e social. Concordamos com Andreola quando 
diz que “as ideias, fragmentos de verdades, são pássaros. Suas asas 
não sejam, talvez, conceitos, mas metáforas. Deixemo-las voar” (2018, 
p. 40). Sim, as ideias lançadas na Agenda proposta são pássaros em 
voo, aos quais desejamos pouso e novos voos em Instituições que 
sobre elas lancem um sentir-pensar-agir (HENZ, 2003) com carinho.

A metodologia dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)
formativos mostrou-se uma proposta político-epistemológica propícia 
e profícua ao desenvolvimento da temática. Nas palavras de Fiori, 
no prefácio do livro Pedagogia do Oprimido (2016), “a palavra viva 
é diálogo existencial [...] é decisão e compromisso de colaborar na 
construção do mundo comum”. Nos Círculos Dialógicos, a palavra é 
viva, pulsa e tem o frescor das coisas que acontecem, que marcam 
e que permanecem na memória e na “pele” mesma de cada uma 
e de cada um, por tantas vezes invisibilizadas e invisibilizados. Ao 
reconhecer-se nos pares, no contexto comum, o ser humano tem 
condições de recriar o seu mundo, propor outros caminhos e se pôr a 
andar com tantas outras gentes.

Essa agenda é importante para quem chega no Ensino Superior, 
pode ser institucionalizada por qualquer instituição de ensino e auxiliar 
na acolhida e na permanência. O desafio de democratização da 
universidade às classes populares continua vivo e pulsante, e tem 
muitas dimensões (materiais, concretas e simbólicas). Nosso esforço é 
para que cada vez mais essa presença seja uma realidade processual 
permanente, com um sentir-pensar-agir de seriedade e alegria. O 
desafio da democratização passa pela sinergia entre as pessoas no 
acesso e na permanência no Ensino Superior.
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A processualidade dessa proposta está centrada na 
dialogicidade e na cooperação reflexiva e proativa do que construímos 
nos encontros dos Círculos Dialógicos. As narrativas e histórias 
que compuseram esse estudo o tornaram único e especial, pois “a 
fraternidade torna eternas as coisas humanas” (ANDREOLA, 2018, p. 
135). Essas narrativas foram “pedaços de vidas em palavras”, vidas 
de gente como a gente, de seres humanos acolhidas e acolhidos, 
reconhecidas e reconhecidos pela singular fraternidade: a origem 
comum que nos une num cosmos do qual tomamos parte como 
sujeitos sócio-histórico-culturais, mulheres e homens em permanentes 
e inacabados processos de auto(trans)formação para Ser Mais.
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INTRODUÇÃO 

Esta produção contempla a possibilidade de novos olhares para 
a gestão do polo de apoio presencial, evidenciando os resultados 
obtidos na pesquisa “Caminhos e perspectivas da coordenação 
de polos da Universidade Aberta do Brasil no âmbito da UFSM” 
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O 
estudo apresenta a relevância do papel do coordenador de um polo de 
apoio presencial no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
como política educacional de formação e qualificação de professores 
da educação básica.

Ao considerar a gestão do polo como foco do estudo, 
elegemos como sujeito da pesquisa o coordenador do polo de apoio 
presencial UAB. Entendemos que, devido às suas atribuições como 
gestor administrativo e pedagógico, ele é o principal articulador dos 
processos de gestão ali estabelecidos. Além disso, esse sujeito 
tem responsabilidade no que se refere às questões de implantação, 
desenvolvimento, consolidação, crescimento e intermediações das 
instituições de ensino superior com o mantenedor municipal.

O polo de apoio presencial facilita e propicia que o ensino 
público, gratuito e de qualidade alcance os mais diferentes lugares, por 
meio das tecnologias educacionais viabilizadas pela internet. Essas 
potencialidades se tornam ainda mais eficazes quando as estruturas 
contam com uma eficiente equipe gestora.

A figura do coordenador de polo é foco central neste estudo 
que se justifica por acreditarmos ser um profissional fundamental no 
polo UAB, e que apresenta características específicas de gestão, e 
estas devem atender as normativas definidas pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES.
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Assim, esta investigação priorizou compreender os processos 
de gestão de polos vinculados a Universidade Aberta do Brasil, 
considerando as políticas públicas, o processo de seleção, as 
atribuições e o perfil do coordenador de polo com vistas à qualificação 
de sua atuação profissional. Para facilitar a operacionalização do 
estudo, foram delineados os seguintes objetivos específicos: Refletir 
acerca das políticas públicas de Educação a Distância no Brasil em suas 
historicidades, implicações e interlocuções com a Educação Superior; 
Analisar o perfil dos coordenadores de polos da Universidade Aberta 
do Brasil, que ofertam o Curso de Pedagogia da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM); Entender como se dá o processo de seleção 
dos coordenadores de polo e a possível articulação entre a Capes e 
o poder público municipal; Compreender as principais atribuições do 
coordenador como gestor de um polo de apoio presencial; Propor um 
instrumento que auxilie o gestor do polo, qualificando sua atuação.

APORTES TEÓRICOS DO ESTUDO SOBRE 
GESTÃO E COORDENAÇÃO DE POLO 

Mediante o contexto de contemporaneidade que vem sendo 
dado à Educação a Distância (EAD), cabe esclarecer que segundo 
Moore (2010) ela vem sendo classificada por gerações que se inicia no 
começo dos anos 80, com o estudo por correspondência, classificada 
por como a primeira geração, com o estudo em casa. O estudo em 
casa era favorecido por uma tecnologia; os serviços postais baratos 
e confiáveis, resultantes da expansão da malha ferroviária. Surgem 
as primeiras escolas tendo uma visão lucrativa desta modalidade de 
ensino, sendo que o estudo independe das universidades para que 
isto aconteça. A segunda geração foi o ensino por meio da difusão do 
rádio e pela televisão. E a terceira geração é marcada pela invenção 
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de uma nova modalidade de educação, notável nas universidades 
abertas. A quarta geração é a teleconferência baseada na tecnologia 
da teleconferência sendo pensada para o uso em grupo. A quinta 
geração recebe aulas virtuais baseadas no computador e na internet. 

Este contexto de expansão e crescimento coincide com a aprovação 
do Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o Artigo 
80 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (BRASIL, 1996):

Art. 1º. Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação 
a Distância como modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias 
de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos 
diversos (BRASIL, 2005).

Aprovada a EAD como modalidade de ensino, com reconhecida 
mediação didático-pedagógica pelo decreto citado, através da 
utilização das tecnologias de informação e comunicação para as 
atividades educacionais, a UAB é oficializada pelo Decreto 5.800, de 
18 de junho de 2006 (BRASIL, 2006).

O cenário do surgimento da UAB é marcado pela importância 
que a modalidade a distância representa frente à crescente demanda 
por formação superior no contexto nacional. Esta demanda propiciou 
uma parceria entre o governo federal, estadual e municipal, com a 
dinâmica de implantação dos polos como espaços acadêmicos de 
apoio pedagógico, tecnológico e administrativo para as atividades 
de ensino- aprendizagem dos cursos e programas de Educação a 
Distância ofertados pela UAB.

Para o funcionamento dos cursos, há a necessidade de uma 
unidade operacional com mobiliários e condições adequadas, 
de conforto no ambiente de estudo, boa iluminação, acústica e 
ventilação, bem como a composição de uma equipe da UAB para 
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atender presencialmente àqueles que procurassem estes espaços 
denominados Polos de Apoio Presencial. O processo de gestão de 
polos de apoio presencial está atrelado a um “fazer EAD” que preconiza 
as práticas vivenciadas nesta modalidade de ensino, assim, as teorias 
de administração estão voltadas à contingência estrutural do mesmo.

O contexto organizacional de um polo de apoio presencial de 
acordo com Carrieri et al. (2008), necessita passar pelo entendimento 
do conceito de gestão. Sendo entendido como um fazer cotidiano, 
associado a contextos micro e macrossociais que se limitam às 
organizações. A organização exerce um papel fundamental, pois 
auxiliam no desenvolvimento dos cursos, e servem de referência para 
os estudantes que lá frequentam.

Segundo Lima (2014), a gestão deve ser democrática observando 
os novos modelos que se constituem, sem deixar de valorizar os antigos 
modelos, sem perder o foco da organização em si. Conforme o autor, 
várias são as formas de gestão, mas o gestor deve ter a visão de sua 
organização envolvendo seus relacionamentos, para gerir o presente e 
projetar o futuro vislumbrando crescimento e expansão.

Ao reportar esta realidade de gestão para o ambiente do polo 
de apoio presencial, é preciso considerar que, mesmo direcionado por 
um órgão maior como o MEC, as ações do gestor se contextualizam 
frente a diferentes realidades, no contexto de estudantes, e, também, 
subjugado ao gestor municipal, uma vez que o mesmo pode mudar a 
cada quatro anos.

Conforme Vargas, Lima e Azevedo (2011), o coordenador de 
polo que exercendo a função de gestor, dentre as atividades que 
realiza, ainda apresenta uma função social. Destacam que além de 
ser um espaço acadêmico, voltado aprendizagens, o polo é um lugar 
que necessita de um gestor que tenha sensibilidade para identificar 
as necessidades, prioridades e demandas do que é relevante para 
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a comunidade. O polo é um espaço acadêmico que agrega valor à 
comunidade em que está inserido (VARGAS, LIMA, AZEVEDO, 2011).

O profissional indicado para a coordenação de polo precisa 
atender aos requisitos no que diz respeito à formação acadêmica 
de nível superior, e experiência docente na educação básica ou no 
ensino superior de no mínimo três anos. Para os profissionais que irão 
atuar no polo, a UAB oferece bolsas aos coordenadores e aos tutores 
presenciais, ficando os demais componentes da equipe a cargo do 
governo municipal, mantenedor do mesmo.

Em uma tentativa de estabelecer referenciais de qualidade para 
a gestão de polos no sistema Universidade Aberta do Brasil, Silva et. 
al. (2010) destaca as atribuições e competências de um coordenador 
de polo como um elemento fundamental na estrutura de EAD. O 
artigo propõe clareza ao descrever os diversos fatores estruturais 
e organizacionais essenciais ao papel do coordenador do polo, 
esclarecendo que este deverá ter uma ampla visão e domínio sobre 
sua gestão, garantindo o bom funcionamento do polo.

Ao dissertar sobre as alternativas de financiamento, a partir 
da análise da gestão de polos de municípios do estado do Espírito 
Santo, Bossato (2017) faz uma análise baseada na legislação do tema, 
propondo alterações. A relevância do estudo está na necessidade 
apontada de conhecer e descrever a receptividade dos coordenadores 
de polo em relação às parcerias, analisando o sistema que monitora e 
a qualidade da infraestrutura para indicar suas fragilidades.

As contribuições destas leituras possibilitaram o entendimento 
de que a atuação do gestor deve ser de comprometimento pessoal e 
que suas ações devem ser amparadas no trabalho colaborativo. Para 
Almeida (2003), ações estabelecidas em conjunto com os pares, com a 
competência de resolver problemas em grupo, com autonomia ao fazer 
e ao compreender. Neste sentido, as informações são selecionadas, 
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organizadas e contextualizadas segundo as expectativas do grupo, 
permitindo que este estabeleça múltiplas relações, retroações e 
recursões, e a partir destas atribuindo-lhes um novo sentido que 
ultrapassa a compreensão individual.

O coordenador é a principal ligação entre o polo, as IES e o 
poder público municipal, estando atento às demandas de cursos, 
ofertas de novos cursos e reedições ofertadas. Além disto, é 
responsável pela observação das demandas que devem ser supridas 
pelo mantenedor do polo.

No contexto de coordenação conforme Oliveira (2007) é 
fundamental criar mecanismos para planejar, capacitar e controlar as 
atividades desenvolvidas entendidas como elemento basilar para que 
as organizações atinjam seus objetivos. As atividades pedagógicas 
que permeiam a relação professor/tutor/estudante também devem 
passar pelo olhar atento e criterioso do coordenador. Nesse sentido, 
Lück (2001, p. 1) esclarece que:

[...] o conceito de gestão está associado ao fortalecimento 
da democratização do processo pedagógico, à participação 
responsável de todos nas decisões necessárias e na sua 
efetivação mediante um compromisso coletivo com resultados 
educacionais cada vez mais efetivos e significativos. 

A gestão educacional entendida como um processo coletivo 
de planejamento, organização e desenvolvimento de um projeto 
político-pedagógico, representa um novo modelo na educação. Nesse 
cenário, surgem novas ideias e orientações a partir da compreensão 
da rede de relações que se estabelecem no contexto educacional. 
Assim, esse coordenador de polo deverá deter conhecimento do que 
diz o projeto político pedagógico de cada curso que o polo acolhe, 
auxiliando acadêmicos, tutores e quem procuram informações 
solucionando possíveis dúvidas. No polo de educação a distância, 
a relação a distância é mediada e diminuída pelo AVA, necessitando 
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do envolvimento de toda a equipe, em um primeiro contato apresenta 
complexidade ao acadêmico, que recebe orientação, minimiza e acaba 
com o passar do tempo.

Portanto, o enfoque da gestão fundamentado no diálogo e 
participação pode superar a visão educacional singular e simplista 
e passa abranger um conjunto de responsabilidades de ordem 
pedagógica, da organização e da funcionalidade da educação.

AMPARO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

A partir das questões previamente estabelecidas foram definidas 
as ações a serem realizadas para alcançar os objetivos propostos para 
o estudo. Então, nos amparamos em Minayo (2009, p. 14):

Entendemos por metodologia o caminho do pensamento 
e a prática exercida na abordagem da realidade. Ou seja, 
a metodologia inclui simultaneamente a teoria (o método), 
os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as 
técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua 
capacidade pessoal e sua sensibilidade).

Para atingir os objetivos definidos optamos por uma metodologia 
que abarcou as questões levantadas, buscando soluções, uma vez 
que esta é a ordenação do pensamento na realidade vivenciada no 
contexto da pesquisa. As ideias centrais que orientam a metodologia 
deste estudo caracterizam-se como pesquisa qualitativa, por 
convergirem com os objetivos propostos de valorização da visão dos 
sujeitos envolvidos na pesquisa e na visão do pesquisador.

Foram realizadas seis entrevistas, sendo que duas delas foram 
‘in loco’, a qual favoreceu a observação da gestão de pessoal, estrutura 
física, acolhida a acadêmicos e visitantes, o que foi viabilizado em dois 
polos. As outras quatro foram realizadas a distância, utilizado recursos 
como Google Meet, e Wattszap.
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Como metodologia de tratamento dos dados, utilizamos a 
Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2007). 
Emergiram das entrevistas, três categorias a serem analisadas a partir 
dos objetivos da pesquisa. A primeira categoria prioriza o processo de 
escolha do coordenador de polo. Na sequência, emerge as percepções 
deste coordenador na gestão, antes e depois de assumir as funções 
de gestor. Finalizando, a terceira categoria surge com as dificuldades 
apontadas na execução das atividades cotidianas.

A partir do processo de análise por categorias, evidenciamos 
respostas aos objetivos que propusemos e, assim, contemplar de forma 
satisfatória a confecção do tutorial, tendo por base os anseios vividos no 
cotidiano do coordenador de polo, uma vez que este segue a estruturação 
de temas definidos nas categorias geradas pelas entrevistas.

Assim, o ‘corpus’ que compõe a análise parte de seis entrevistas 
com as coordenadoras de polo da UAB que recebem o Curso de 
Pedagogia da UFSM, sendo três coordenadoras de polo com maior 
tempo de gestão, e três coordenadoras com menor tempo. 

As categorias emergentes foram Processo de escolha do 
coordenador de polo; Percepções acerca das atribuições do coordenador 
de polo e dificuldades vivenciadas como coordenador de polo.

SIGNIFICADOS QUE EMERGIRAM 
DO CORPUS DA PESQUISA

Para abordar o processo de gestão, buscamos amparo em 
Figueiredo (2017, p. 28), o qual sobreleva as formas de gestão ou 
administração, reportando que esta não deve ser estática, mas evolutiva, 
de forma que todos possam contribuir com seu modo de pensar. 
Assim, o gestor da atualidade não pode se limitar a supervisionar e 
controlar, mas orientar e projetar de modo colaborativo. Nesse contexto 
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organizacional, a equipe de colaboradores tem uma ampla visão da 
organização, com objetivos definidos para que se alcance dinamismo 
e flexibilidade das organizações. Dessa forma, planejar consiste em 
organizar a própria ação, dando clareza e fundamento ao conjunto de 
práticas, isto é, planejar é imprescindível.

De acordo com Lück (2001, p.02), os sistemas educacionais 
e os estabelecimentos de ensino, como unidades sociais, são 
organismos vivos e dinâmicos, e como tal devem ser entendidos. 
A gestão educacional tenta, ao longo do processo, responder a 
caracterização de uma rede de relações entre fatores que interferem 
direta ou indiretamente, por isso se faz necessário um novo olhar para 
a organização. Tendo como foco a prática social, a gestão se torna um 
meio orientador de ações diretivas para a execução e organização da 
aprendizagem, com o intuito de gerir e solucionar os anseios sociais 
que demandam do seu contexto.

A reflexão a respeito da gestão democrática e sua 
responsabilidade social elucidaram a organização e sistematização 
dos dados coletados nas entrevistas, e, a partir disso, elegemos três 
categorias para dar conta do que se propõe. O estudo foi realizado 
em seis polos de apoio presencial da UAB, que ofertam o curso de 
Pedagogia da UAB/UFSM que passaremos a apresentar.

PROCESSO DE ESCOLHA DA 
COORDENAÇÃO DE POLO

O processo de escolha para a gestão da função de coordenador 
de polo do Sistema UAB apresenta características próprias. Para tanto 
é relevante considerar que este gestor estará à frente da tomada de 
decisões, e, a partir disso, haverá a definição do crescimento ou não 
da instituição a qual está vinculado. 
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O professor coordenador de polo deverá desenvolver atividades 
relativas ao que normatiza o Art. 3º, Item III, Alínea “a” da Portaria 
CAPES nº 183, de 21 de outubro de 2016 do site no qual regulamenta 
as diretrizes para concessão e pagamento de bolsas aos participantes, 
preparação e execução dos cursos e programas de formação 
superior, inicial e continuada no âmbito do Sistema UAB (BRASIL, 
2016). Dentre elas, destacamos o inciso VI, que estipula o valor da 
bolsa do coordenador de polo e também determina que estes deverão 
exercer atividades de coordenação e supervisão de infraestrutura a ser 
disponibilizada em perfeitas condições de uso para viabilizar atividades 
realizadas no âmbito do polo, sendo exigida a condição de discente 
da Educação Básica com, no mínimo,1 (um) ano de experiência no 
magistério e formação de nível superior.

Atualmente, a Portaria 249 de 8 de novembro de 2018 
regulamenta o Art. 7º da Portaria CAPES nº 183 de 21 de outubro de 
2016 (BRASIL, 2018), a qual prevê a possibilidade de realização de um 
processo seletivo para a escolha do coordenador de polo, mantendo 
a qualificação exigida para a ocupação do cargo.

Ao entendermos o professor que vem da educação básica 
como um novo gestor, o de coordenador do polo de apoio presencial 
que acolhe demandas do ensino superior na modalidade a distância, 
observa-se que este não possuiu um preparo prático e teórico a 
respeito do que seja uma gestão democrática com voltada para EAD 
no ensino superior. Pois a gestão é um corpo teórico complexo, em 
que, quem está nessa função, necessita compreendê-la como um 
organismo vivo que se costura os anseios da comunidade, com os 
trâmites legais que o ensino superior demanda para a implantação e 
permanência de cursos superiores na modalidade a distância.

Na construção da pesquisa buscamos compreender os 
caminhos trilhados por uma das coordenadoras que preenchia as 
exigências da função, e que foi uma das principais responsáveis pelo 
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processo de implantação do polo da Universidade Aberta do Brasil em 
seu município. A mesma relata que a primeira iniciativa do Governo 
Federal foi explicar e orientar as ações de implantação da educação a 
distância nos municípios. Descrevendo sua vivência, compreendemos 
as dificuldades, desafios e busca por soluções enfrentadas:

Muitas dificuldades, mas mais dúvidas e incertezas, porque nós 
recebemos capacitação em Brasília, recebemos as primeiras 
orientações da CAPES, mas para a implantação do projeto 
mesmo. Fomos chamados a Brasília, e lá foi-nos apresentado o 
que estava sendo previsto no programa Universidade Aberta do 
Brasil, e o que nós faríamos neste contexto. A gente sabia nossas 
incumbências, mas também depois, na hora de executar, muitas 
dúvidas. Eu criei um plano de gestão do polo, onde todos os anos 
a gente coloca no papel as prioridades, daquele ano, os cursos 
daquele ano, o que de diferente a gente vai proporcionar, para a 
comunidade. Como por exemplo de abrir o polo para integrar a 
comunidade, no plano de gestão a CAPES sugeriu, mas nunca 
existiu um modelo, regimento da biblioteca, regimento do polo, 
conselho do polo, todos estes documentos eu elaborei aqui em 
conjunto com a minha equipe, e nós não tínhamos noção do que 
exatamente deveria constar no regimento do polo para o bom 
andamento. (Coordenadora Nina)

Nesse primeiro momento de formação propiciado pela CAPES, 
as coordenadoras tiveram o entendimento sobre o que o Governo 
Federal estava propondo, e as diretrizes que o Sistema Universidade 
Aberta do Brasil adotaria para expandir e interiorizar a oferta de cursos 
e programas voltados à educação superior. Conforme a coordenadora: 
“Foi-nos apresentado o que deveria ser realizado em cada município 
que acolheria o sistema”, conclui ela. Mas a delimitação das ações que 
deveriam ser implantadas, os caminhos percorridos para implantar, 
alcançar e consolidar os objetivos propostos dependeria da visão de 
coordenação da pessoa que estava assumindo. 

Ao entendermos a professora que vem da educação básica como 
uma nova gestora, o de coordenadora do polo de apoio presencial que 
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acolhe o ensino superior na modalidade a distância, observamos que 
as mesmas não possuíam preparo prático e teórico a respeito do que 
seria uma gestão democrática com vistas ao ensino superior.

PERCEPÇÕES ACERCA DAS ATRIBUIÇÕES 
DA COORDENAÇÃO DE POLO

Ao assumir a coordenação de um polo de apoio presencial, 
surgem múltiplos desafios, vistos pela perspectiva de algumas 
entrevistadas, como algo a ser encarado de forma muito solitária. 
É o momento de compreender as atribuições, definir planos para a 
gestão de um sistema que, por ser de ensino superior e, ainda mais na 
modalidade a distância, tem suas peculiaridades. Além disto, existem 
as obrigações com a comunidade, porque ali deve estar à qualificação 
dos munícipes, e contemplar anseios da gestão municipal com ações 
efetivas. O relato a seguir, bem ilustra o que tentamos explicar:

Eu não imaginava, afinal eu imaginava que era uma 
responsabilidade muito grande, que era toda a parte 
administrativa, que nós não tínhamos um secretário, que nós 
não tínhamos alguém que pudesse fazer este papel, então 
além de coordenação eu era secretária, eu era telefonista, eu 
tinha que agendar tudo. Assim, quando ela me dizia que era 
uma responsabilidade grande eu não acreditava que era tanto, 
mas é. Foi muito desafiador e ainda é né. Por ser EAD, pela 
questão financeira, pelo suporte, mas assim, é muito gratificante 
trabalhar neste ramo que a gente trabalha e fazer o que a gente 
faz. Mas eu entrei achando que era uma coisa, mas é totalmente 
diferente do que eu imaginava (Coordenadora Ana).

Para a professora que sai da educação básica para assumir 
essa função é diferente, e, porque não dizer, assustador, pois chega 
com vivências de um modelo de educação básica que não contempla 
as necessidades de um ensino superior a distância.
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Temos como exemplo o fato de acolher um processo de seleção 
para ingresso num curso de graduação, pós-graduação, qualificação, 
confirmação de vagas, matrículas, avaliações online, entre outras 
possibilidades do que é enfrentado. Podemos evidenciar essas 
questões na fala a seguir:

Eu sou coordenadora, eu preciso articular perante as 
universidades, perante as coordenações de cursos, perante 
os alunos, para a efetivação do estudo para que realmente 
aconteça, para que não haja desistência, a gente esta sempre na 
organização do polo, atrás de cursos, mantendo a universidade 
viva no polo. Além da gestão a gente faz a articulação e toda a 
parte de documentos, a gente não tem secretária, então a gente 
faz isso também. (Coordenadora Bela)

No decorrer das entrevistas, percebemos que todas apresentam 
uma preocupação com o desenvolvimento de seu polo, e buscam 
soluções e alternativas que contemplem as o atendimento dessas 
demandas. No processo de constituição, enquanto gestoras entendem 
que representam o elo entre as administrações, mantenedor municipal 
e universidades, bem como com as demais unidades, equipe 
administrativa e pedagógica, que proporcionam a efetiva execução 
das políticas, metas e objetivos. 

DIFICULDADES VIVENCIADAS PELA 
COORDENAÇÃO DE POLO 

Até o final de 2016, vínhamos em um processo de crescimento 
com significativos resultados na formação e qualificação de 
profissionais nas diferentes áreas do conhecimento. Atualmente, este 
panorama mudou bastante, e a preocupação das entrevistadas neste 
estudo diz respeito à ausência de oferta de novos cursos, reedições, 
cursos de aperfeiçoamento, aliados à falta de renovação dos apoios 
tecnológicos e acervo bibliográfico, entre outras solicitações.
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Entretanto, temos a percepção de que, tanto coordenadoras, 
quanto mantenedores, conforme os relatos que surgiram nas entrevistas, 
não estão preparados para vivenciar o atual capítulo de cortes de 
investimento nos diferentes níveis do ensino superior. As coordenadoras 
Maria e Rosa trazem a realidade vivenciada pela falta de renovação no 
aporte tecnológico e da incerteza de novos cursos, mas não apontam a 
preocupação com o possível encerramento do Sistema UAB:

Em dia de provas que o sistema cai, as máquinas não comportam, 
quando uma turma toda acessa o ambiente onde tenha prova 
on line o sistema tranca, ou o aluno perde a prova, às vezes 
ele precisa fazer a mesma prova três vezes, então esta parte 
tecnológica eu acho que é a mais complicada. A gente gostaria 
que a oferta fosse maior, e que agora está sendo diminuída a 
oferta, e que a gente não consegue atender como gostaria a 
nossa demanda aqui da região. (Coordenadora Maria)

A contrapartida do governo federal principalmente para a gente 
repor o material de informática, na verdade um dos meus 
laboratórios eu não tenho mais, ele ultrapassou, e o outro o 
município pagou, eu fui várias vezes pedir para o prefeito, pedi 
da necessidade, então ele, o município deu. Porque o nosso 
laboratório, desde 2012 e o técnico vem tentando restaurar as 
máquinas, mas a modernidade, tudo muda tão rápido, a gente 
precisa modernizar. Então as minhas maiores dificuldades 
são essas, a falta de oferta, a demora na oferta, e a falta de 
infraestrutura que venha nos ajudar por parte do governo 
federal. (Coordenadora Rosa)

As dificuldades vivenciadas no setor tecnológico pelo desgaste 
em função do tempo, e a falta de renovação das mesmas, resultantes da 
ausência de investimento, seria solucionada com a perspectiva de oferta 
de cursos, justificam as coordenadoras. Sem perspectivas, elas se veem 
impotentes, sem argumentos que as ampare, e ao mesmo tempo sendo 
cobradas pela comunidade conforme relata a coordenadora Rosa: 
“diariamente as pessoas me procuram, procuram a gestão municipal 
pedindo cursos, informações. Este momento de parada de oferta de 
cursos tem me causado sofrimento, esta é a minha maior dificuldade”. 
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Este conflito é concluído pela mesma coordenadora quando argumenta: 
“eu acho que a dificuldade de todas nós coordenadoras é essa, nos 
vermos, melhor, estar nos nossos polos com um número cada vez 
menor de alunos, e a gente não consegue se planejar”.

As inquietações e dificuldades manifestadas pelas 
coordenadoras reforçam as incertezas do sistema, geradas pela 
ausência de investimento nas políticas públicas educacionais voltadas 
à formação e atualização de cursos que vinham sendo ofertados. 
Podemos considerar que, apesar de vivenciarem tais dificuldades, 
as coordenadoras participantes desta pesquisa ainda acreditam em 
mudança. Todavia nem elas, nem os mantenedores deflagram ações 
de pressão e cobrança de resultados às instituições competentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do desenvolvimento do estudo, destacamos nosso 
entendimento de um momento de incertezas na educação a distância 
através do Sistema Universidade Aberta do Brasil. O cenário da pesquisa 
apontava para o início de um processo seletivo de coordenadores de 
polo que busca estabelecer algum parâmetro legal a manutenção 
deste gestor no exercício de sua função. De outra ordem, os editais de 
fomento estão cada vez mais escassos, e a CAPES não tem promovido 
grandes articulações com as IES desde 2016. Isto coloca os gestores e 
os mantenedores em uma situação muito delicada, pois as estruturas 
físicas do polo existem e os munícipes sabem da importância da UAB 
para a comunidade como um todo, entendem a importância do ensino 
superior, querem cursos...

Ao longo da pesquisa buscamos traçar o perfil de um profissio-
nal que assume uma função por indicação, e que, mesmo sendo por 
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indicação, este gestor deve deter habilidades e competências que lhe 
qualificam a função, seguindo as orientações e definições normatiza-
das na forma da lei. O conjunto de obrigações, sem o devido amparo, 
somente com a indicação de atribuições é bastante desafiador, pois 
terá de se construir na educação a distância no município. Para alguns, 
pouca formação, escassa ou quase nada; para outros, nada. O que 
foi realizado ou está sendo realizado é fruto de suas vivências e, para 
alguns, o que lhe foi passado pelo antecessor. Essa realidade deverá 
mudar com o novo processo de seleção que vem sendo realizado, 
porque garante a continuidade do coordenador na função, viabilizando 
um trabalho que tem seguimento e certa liberdade de ações.

É possível considerar que as coordenadoras de polo ousaram, 
criaram, pesquisaram, fizeram acontecer durante seus períodos de 
gestão. Atualmente, não podemos vislumbrar certezas de crescimento 
e expansão pela ausência de investimento e incentivo de novas 
Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

A trajetória de formação acadêmica é feita de encontros 
e nós, Larissa e Leandra, encontramo-nos muitas vezes até 
estabelecermos esta relação orientanda-orientadora no Mestrado 
Profissional do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 
e Gestão Educacional da Universidade Federal de Santa Maria. 
Nossos primeiros encontros foram no ingresso da Larissa no curso 
de graduação, Licenciatura em Educação Especial da Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM, depois foi nas aulas da graduação, nos 
corredores. Depois ainda, foi no processo seletivo para o mestrado, 
na entrevista, evidenciava-se que a Larissa nem havia cogitado a 
Leandra como orientadora, mas ela fez a pergunta: Tu toparias mudar 
de orientadora para ingressar e desenvolver a pesquisa? Nesse 
momento houve uma possibilidade de encontro, que, de alguma 
maneira também, fazia-nos retomar afinidades tendo em vista que 
nós duas somos formadas pelo mesmo curso de graduação, já havía 
uma relação estudante-professora, somos professoras de Educação 
Especial e tínhamos um interesse em comum, de encontrar maneiras 
de produzir conhecimento em gestão da Educação Especial como 
campo e modalidade de atuação/serviço transversal nas escolas 
públicas, mais especificamente, sobre o papel do professor de 
Educação Especial, como registrado no texto da dissertação:

A possibilidade de fazer esta investigação/pesquisa para 
entender o(os) papel(is) da professora de Educação Especial 
me parecem agora ter o sentido de desterritorializar a 
responsabilidade desta professora sobre aqueles alunos público-
alvo da Educação Especial para assumir coletivamente a (co)
responsabilidade, em que nós os profissionais da educação, 
possamos avançar na compreensão e atitude pedagógica que 
orientam nossas práticas na direção de que esses são alunos/
as da escola. (DALLA LANA, 2019, p. 27)
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Juntas, nos primeiros encontros de orientação para a pesquisa, 
debatíamos e descrevíamos experiências/situações dos contextos 
escolares que haviam acontecido conosco ou com outras colegas 
da Educação Especial. Nessas conversas, apareciam-nos inúmeras 
recorrências que tinham como questões: quem eram os alunos 
da inclusão? De quem eram os alunos público-alvo da Educação 
Especial? Essas questões nos pareciam importantes já que boa parte 
da escola, desde a equipe diretiva até os professores quando envolvia 
a situação com um desses alunos responsabilizavam a professora de 
Educação Especial.

Para nós, parecia que a Educação Especial, no contexto das 
escolas de Educação Básica, desde a ampliação dessa possibilidade 
com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (2008) – PNEEEI, configurava-se como uma 
modalidade nova e, portanto, ainda pouco estruturada, apesar de 
muita legislação para tal. No cotidiano das práticas escolares, à 
primeira vista, tanto o serviço de Educação Especial a professora25 
especialista parecia não fazer parte das rotinas das escolas, às vezes, 
tanto professoras especialistas como os alunos com deficiência 
estavam excluídos. Essa fronteira, entendíamos, que se dava no fato 
do atendimento dos alunos público-alvo ser na sala de atendimento 
especializado, muitas vezes, individualizado, e ser esse o local dos 
alunos com deficiência, local que são remetidos a cada situação 
desafiadora na sala de aula comum.

Também, evidenciamos que a relação das professoras 
de Educação Especial com o restante da escola na maioria das 
vezes era em torno da solicitação de algum recurso/adaptação 
instrumental. Esse modelo técnico de prestação de serviço, que 

25 Vamos tratar pelo gênero feminino em função de que a grande maioria de profissionais são 
mulheres, uma temática de também em outro momento e pesquisa poderão ser debatidos 
tendo em vista que cultural e estruturalmente, em nossa sociedade, o cuidado parece ser 
algo produzido para ser trabalho eminentemente do feminino
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persiste nas escolas, a nosso ver, precisava sofrer tensão, pois nos 
processos de formação da professora de Educação Especial e nas 
diretrizes da Educação Inclusiva, o papel da Educação Especial e 
de suas professoras se apresentava ampliado. Sendo integrantes 
da escola e não se restringindo ao trabalho com o público-alvo da 
Educação Especial da mesma forma que os alunos também precisam 
ser vistos como alunos da escola. Uma escola com um coletivo de 
profissionais da Educação Básica que atuam para construir projetos 
de ensino colaborativo e gestar a Educação Especial na Educação 
Básica a partir de um projeto de escola inclusiva, fazendo discussão 
sobre currículo escolar, avaliação e diversidade para construir um 
projeto de inclusão escolar.

Por outro lado, também nos parecia importante uma outra 
percepção a partir de nossas experiências que, também, estava em 
nossas conversas de orientação. Isso estava relacionado ao fato de 
que, em muitas situações, as professoras de Educação Especial 
inseridas nas escolas, fomentavam ou reforçavam, em função de 
suas atuações, um imaginário especialista e até clínico do trabalho da 
Educação Especial na Educação Básica. Algumas até jaleco branco 
utilizavam reforçando a diferenciação e um lugar diferenciado. Nesse 
sentido, parecia-nos muito importante considerar que é a formação/
constituição de uma professora que indicará a posição profissional 
que irá assumir na escola, pois para nós esses são “[...] processos 
de subjetivação como prática que movimentam estratégias para 
fazerem do indivíduo um sujeito; um sujeito que assume para si uma 
posição, pois produz para si uma posição de sujeito [...] acionadas 
pela formação” (POSSA, 2013, p. 91).

Os nossos encontros como orientanda-orientadora e a atuação 
da orientanda em uma escola municipal de Educação Básica de um 
município do estado do Rio Grande do Sul, acionam um processo 
de pensar sobre essa posição-sujeito que toma as experiências e 
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sobre elas coloca problemas capazes de gerar pesquisa. Então, é 
nesse lugar do exercício da profissão de professora de Educação 
Especial que é a escola que nos debruçamos em pensar sobre 
como são produzidas as práticas da Educação Especial e de como 
elas se desdobram em práticas de inclusão dos alunos público-
alvo da Educação Especial, que na Educação Básica, poderiam ser 
nominados somente como alunos da escola.

Foi assim que, juntas, começamos traçar um processo de 
pesquisa que começa com as impressões, depois a observação 
e registro da orientanda, mais adiante em discussão/tensão a 
problematização, os encaminhamentos metodológicos e, dentre 
eles, a escuta da escola (por meio dos professores), a análise do que 
escutamos e interpretamos das políticas e legislações contextualizadas 
e, por fim, a estruturação de uma proposta para o contexto educacional 
e a escola em que se desenvolveu a pesquisa.

Percebemos que, ao colocar em movimento a investigação, 
precisávamos ancorar a pesquisa na instituição escolar e foi aí que 
encaminhamos o estudo para a produção de uma materialidade 
analítica que tinha como referência a pesquisa implicada, em um modo 
de fazer pesquisa que segundo Lourau (apud ROMAGNOLI, 2014):

Examina as relações sociais e os processos institucionais 
enfatizando a articulação entre o instituído e o instituinte, campo 
de forças analisando não somente no plano conceitual, [...], 
mas também associado à dinâmica do cotidiano. [...] ou seja, 
a instituição se encontra em algum lugar entre o revolucionário 
do instituinte e o conservador do instituído; contra as forças 
instituintes e sua rebeldia, a institucionalização busca formas 
mais estáveis, rígidas e duradouras; e contra o instituído e sua 
imutabilidade busca maneiras inovadoras nas formas até então 

utilizadas (ROMAGNOLI, 2014, p. 47).

Ou seja, precisávamos, na investigação, um modo de 
interrogação do cotidiano da escola, reconhecer como professores 
da escola identificavam seu trabalho em relação com o trabalho 
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da professora de Educação Especial. Além disso, necessitávamos 
investigar como percebiam suas práticas em sala de aula com alunos 
em diferentes níveis de aprendizagens e/ou situação de inclusão, 
bem como as possibilidades de criar as estruturas e as parcerias 
para a escola inclusiva.

Isso, no contexto de uma pesquisa implicada significa, “[...] 
romper com a ciência instituída fundamentada num paradigma moderno” 
(ROMAGNOLI, 2014, p. 47), não começar com hipóteses a priori, mas 
com dados e com as pessoas que pudessem juntas, estarem envolvidas 
com o cotidiano escolar da inclusão, dando os rumos que a investigação 
teria, adequando-a às necessidades singulares daquele contexto.

No entanto, uma advertência, diante do estudo que fazíamos, nos 
parecia importante, a pesquisa implicada “[...] não diz respeito à noção 
de comprometimento, motivação ou relação pessoal com o campo de 
pesquisa/intervenção; ao contrário, explorar a implicação é falar das 
instituições que nos atravessam” (ROMAGNOLI, 2014, p. 47), por isso, 
começar a investigação com a busca de dados era primordial, era isso 
que iria possibilitar a identificação de como nessa escola regular e 
inclusiva professores das salas de aula e a professora de Educação 
Especial estavam produzindo um modo de colocar em funcionamento 
o papel do profissional da Educação Especial na instituição. Ou seja, 
a pesquisa implicada em que “[...] A implicação denúncia que aquilo 
que a instituição deflagra em nós é sempre efeito de uma produção 
coletiva, de valores, interesses, expectativas, desejos, crenças que 
estão imbricados nessa relação” (ROMAGNOLI, 2014, p. 47).

A seguir, vamos mostrar como nos mobilizamos e movimentamos 
em pensar e desenvolver a pesquisa que foi apresentada na forma de 
dissertação26 que pode ser acessada a partir da referência, àqueles 
que se interessarem:

26 DALLA LANA, Larissa Ribeiro. (2019) Atuação da professora de Educação Especial em uma 
escola de Educação Básica. Dissertação (Mestrado Profissional em Política Públicas e Gestão 
Educacional) – Centro de Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS.
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DAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 
A UM PROBLEMA DE PESQUISA

A experiência se constitui naquilo que atribuímos sentido e é 
aquilo que nos constitui no que somos. Produzimo-nos como sujeito 
da experiência, pois “[...] aquilo que acontece afeta de algum modo, 
produz alguns afetos, inscreve algumas marcas, deixa alguns vestígios, 
alguns efeitos [...]” (LARROSA, 2017, p. 25). Pela experiência, a “[...] 
nossa própria vida é cheia de acontecimentos” (LARROSA apud 
COSTA, 2007, p. 132), mesmo que em algum momento possa parecer 
que “[...] nada nos passa” (Ibidem).

A experiência é, então, o solo da pesquisa implicada que, às 
vezes, está confundida com memória, mas uma possibilidade de (re)
tornar o tempo, a história e a trajetória como condição da experiência, 
que não é o mesmo que voltar ao passado, mas, perceber no presente, 
os acontecimentos daquilo que nos constituiu. Uma reflexão no 
presente sobre a atuação profissional. Pensar nas experiências e nos 
indícios que constituem as professoras de Educação Especial. O que 
as afeta? Quais marcas? Quais efeitos a experiência tem na atuação 
profissional, hoje, na escola inclusiva?

Nesse sentido, a pesquisa começa quando nos questionamos 
e somos questionadas (e por isso a importância da presença do 
outro) sobre as formas como nós, professoras de Educação Especial, 
posicionamo-nos em nossas atuações, para (re)forçar “um tipo” de 
papel da Educação Especial, no contexto das escolas regulares de 
Educação Básica. Assim, emergiu a proposta de pesquisa que tem a 
ver com o pensar sobre o papel das professoras de Educação Especial 
na escola regular.

Sendo assim, a pesquisa de Mestrado possibilitou indagar, 
a partir das experiências, sobre: como a professora de Educação 
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Especial é responsabilizada a ‘produzir’ a inclusão de um aluno? Qual 
entendimento se tem sobre o aluno público-alvo da Educação Especial 
e que efeitos esse entendimento tem na atuação da professora de 
Educação Especial? De quem é este aluno incluído na escola? Essas 
problematizações levaram ao objetivo da pesquisa que foi compreender 
qual(is) papel(is) tem/têm a professora de Educação Especial na escola 
regular, sobre a sua responsabilidade, dos outros professores e da 
escola pelo aluno incluído. Além de pensar em outras possibilidades, 
que mobilizem outros processos para pensar a Educação Especial e a 
atuação da professora de Educação Especial na escola regular inclusiva.

PERCURSO METODOLÓGICO: 
OS CAMINHOS TRILHADOS

As falas, escutas e observações da escola regular, precisam, 
na pesquisa, passar pela hipercrítica, que é descrita por Veiga-Neto 
(2017, p. 24) como a “crítica da crítica”, ou seja, a crítica que “[...] está 
sempre pronta a se voltar contra si mesma para perguntar sobre as 
condições de possibilidade de sua existência, sobre as condições de 
sua própria racionalidade” (VEIGA-NETO, 2017, p. 24).

Quando pensamos sobre a atuação da professora de Educação 
Especial na escola regular e o papel que é desempenhando nesse local, 
produzimo-nos dentro dessa crítica que “mais pergunta – até mesmo 
sobre si mesma – do que explica [...] revisando-se e desconstruindo-se 
permanente” (VEIGA-NETO, 2017, p. 24).

Isso nos leva a um primeiro envolvimento com a pesquisa, 
problematizar a inclusão e os modos como ela passa a criar movimentos 
e expectativas na escola regular e nos professores com a presença do 
público-alvo da Educação Especial e de uma professora de Educação 
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Especial, já que muitas vezes a possibilidade de a escola atuar e se 
denominar Escola Inclusiva, passa ou se torna sinônimo de matrícula 
de pessoas com deficiência e ou ter em seu interior o atendimento em 
Educação Especial.

Um primeiro movimento se torna importante quando a professora 
de Educação Especial adentra uma escola de Educação Básica, esse 
é a problematização e o estabelecimento da diferença entre inclusão 
e Educação Especial. O esclarecimento de que a Educação Especial 
é um campo de conhecimento e que é mais amplo que colocar em 
funcionamento a classificação e a identificação das deficiências e das 
defasagens, as necessidades de normalização e correção, as faltas 
que caracterizariam o público-alvo da Educação Especial matriculado 
na escola regular, pode ser um primeiro passo para construir outros 
modos de interpretação do(s) papel(is) da professora de Educação 
Especial, nesse contexto.

Por isso, o desenvolvimento da investigação que estamos 
relatando aqui precisou ser projetada para envolver os professores e 
gestores. Só com eles poderíamos pensar sobre a presença, na escola, 
da professora de Educação Especial. Só com o coletivo poderíamos 
constituir em (co)responsabilidade os processos de inclusão dos 
alunos público-alvo da Educação Especial e dinamizar os processos, 
programas e planos educativos que os beneficiassem.

Em meio a esse movimento de, como produzir uma pesquisa, 
conversamos com algumas colegas professoras de Educação 
Especial, mesmo que em conversas informais (essas não fazem parte 
da materialidade analítica deste trabalho de pesquisa) pudemos ter 
a sensação de semelhanças de atuações. Por isso, mesmo que a 
pesquisa estivesse voltada a uma escola de Educação Básica de um 
município pequeno do Estado do Rio Grande do Sul, essa poderia ter 
ressonâncias em outros lugares e para outros sujeitos.
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Esse foi mais um estímulo para que construíssemos um modo 
de escutar os professores e gestores de uma escola municipal e, a 
partir disso, pudéssemos, então, contribuir com a possibilidade de 
desterritorializar, criar planos conjuntos e articulados que rompessem 
as fronteiras e tornassem a Educação Especial transversal às práticas 
escolares; de pensar de outro modo e criar estratégias de ser e estar da 
Educação Especial e da professora de Educação Especial na escola.

Mais do que a Educação Especial e a professora estar presente 
na escola, percebíamos a possibilidade de produzir o pertencimento, 
como dissemos antes, de forma coletiva e, com isso, construímos 
metodologicamente o desafio de conhecer a escola e coletivamente 
conhecermos aquilo que sabemos e fazemos naquele contexto. O 
contexto da escola regular é um lugar estruturado em uma cultura que 
impede ou produz barreiras para que os professores possam conversar, 
colaborar, trocar, se escutar e planejar coletivamente. Quando nos 
referimos às dificuldades, vislumbramos algumas barreiras no contexto 
escolar foco da investigação:

9. Na carreira do magistério do município de XXX, os professores 
conquistaram 1/3 horas de trabalho para a realização de 
atividades como, planejamento, estudo entre outros. São quatro 
horas semanais que se estruturaram, na cultura escolar, em um 
turno de trabalho que o professor pode realizar em casa. Esse 
tempo não é pensado para fazer trocas, colaborações, ou até 
conhecer uns aos outros sobre o que pensam das situações e 
dimensões da atuação escolar, ou planejamento. Esse seria um 
espaço para pensar coletivamente a inclusão, a aprendizagem a 
partir de ações e de práticas pedagógicas inclusivas.

10. A professora de Educação Especial não fazia e não tinha 
permissão para conversar com os professores junto com a 
supervisão pedagógica. Tendo somente 20 horas e por estar 
apenas em dois dias na escola, quatro turnos semanais, neles 
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se organizavam o atendimento educacional especializado e 
encaminhamentos dos alunos, a quantidade de alunos para 
atender/avaliar era grande, e, portanto, a função era apenas 
voltada para os alunos27.

11. Não está presente na cultura escolar a solicitação e o tempo 
entre professores para que se proceda um trabalho coletivo em 
torno da inclusão, sendo esses nos horários de recreio, tendo 
um curto tempo de troca ou mediação.

12. Parecia não existir, na cultura escolar a necessidade de articulação; 
cada professor é responsável por planejar uma prática a partir 
da descrição em lista dos conhecimentos a serem ensinados e 
avaliados em cada ano; ele, também, é responsável por aferir e 
buscar resolver os problemas que aparecerem em suas turmas; 
os alunos da turma são de sua responsabilidade, da mesma 
forma que os alunos público-alvo da Educação Especial parecem 
ser responsabilidade da professora de Educação Especial e do 
atendimento educacional especializado.

Depois desse entendimento contextual da atuação docente, 
foi possível construir os caminhos possíveis para o processo de 
investigação. Assim foi planejada a ação inicial da investigação: 
escutar o que pensam os professores da Educação Básica, sobre a 
atuação da professora de Educação Especial na escola.

Nesse sentido, o primeiro passo da pesquisa foi dado. 
Produzimos um movimento de construção de algumas perguntas 
que poderiam levar à compreensão do que pensam e entendem os 
professores da escola municipal sobre a atuação da professora de 
Educação Especial.

27  Por isso questionar o papel da professora de Educação Especial como (re)forçando e 
colocando em funcionamento a classificação e a identificação das deficiências e das 
defasagens, as necessidades de normalização e correção, as faltas que caracterizariam o 
público-alvo da Educação Especial matriculado na escola regular.
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Foram entregues 30 questionários, contando professores da 
Educação Básica e equipe diretiva (Gestão 2017-2018), cada questionário 
contava com quatro perguntas, dentre elas destacamos a terceira 
“Como você vê o papel da professora de Educação Especial?”. Após 
a devolutiva de 13 professores, iniciamos a produção da materialidade.

No movimento de construção da materialidade e da análise, 
foi possível compreender que a atuação da professora de Educação 
Especial é reconhecida pelos colegas professores em função de que ela 
possui conhecimentos específicos da área, por ter acesso a recursos 
instrumentais e técnicos que são colocados em operação no contexto 
escolar. Além disso, um profissional mediador de aprendizagem do 
aluno com deficiência e quem promove a inclusão desse aluno. Os 
colegas dizem o quanto é essencial ter a professora de Educação 
Especial dentro da escola, bem como a importância que ela tem na 
atuação na sala de recursos como também em sala de aula regular 
por meio da possibilidade de articulações pedagógicas, mas para 
isso seria necessário uma (re)organização escolar, já que o grupo de 
professores entende as dificuldades organizacionais da gestão da 
escola e do sistema.

Também, os professores registram que a cultura organizacional 
também depende de ações que sejam gestadas para a conversa, troca 
de experiência e atuação conjunta entre professores da Educação 
Básica e da Educação Especial. Ou seja, sentem a necessidade de 
criar articulação entre horas atividades dos professores da Educação 
Básica e a professora de Educação Especial, um tempo para planejarem 
e estarem juntos em sala de aula, ou então para debater os desafios 
das situações enfrentada no dia a dia.

Em meio às análises, foi possível perceber que só o fato de 
se estar colocando o foco e problematizando questões cotidianas 
da escola, já se estava mobilizando e produzindo na e pela escola, 
uma certa desestabilização da cultura instituída, parecia que se 
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movimentava a forma institucional de agir, pensar, falar e trabalhar, as 
reflexões em torno das ideias, concepções e políticas educacionais 
legitimadas no município.

Foi, portanto, esse movimento que levou a sistematizar outras 
possibilidades de estrutura e organização da Educação Especial na 
cultura escolar eliminando esse binômio caraterizado na política entre 
os dois polos ensino regular e atendimento educacional especializado. 
Isso gerou o que apresentaremos a seguir, a minuta de resolução para 
o funcionamento da Educação Especial nas Escolas de Educação 
Básica do Município de XXX.

RESULTADO: SUGESTÃO DE 
MINUTA DE RESOLUÇÃO

A minuta que se propôs como resultado da pesquisa, refere-se 
a uma resolução que registra as diretrizes de criação de condições de 
trabalho na escola de Ensino Fundamental da Rede Municipal de XXX a 
partir da análise das vozes docentes em torno do trabalho da Educação 
Especial na escola regular inclusiva e do trabalho das professoras da 
Educação Básica e da Educação Especial.

Esta minuta está em conformidade com políticas e legislações 
nacionais e municipais, incorporando uma interpretação para a 
ampliação da articulação do trabalho educativo na escola de educação 
básica. A seguir, apresentamos indicações do texto da minuta:

• A modalidade da Educação Especial no âmbito do Sistema 
Municipal de Ensino de XXX é um campo de conhecimento e 
atuação que pertence aos saberes que regem as escolhas e 
posições quanto à: gestão educacional, gestão escolar, opções 
curriculares, e gestão do trabalho de ensino e aprendizagem no 



323S U M Á R I O

contexto da sala de aula tendo em vista a escolha de diversas 
metodologias e recursos de aprendizagem e de avaliação, a 
multiplicidade de pontos de chegada dos processos de ensino 
e aprendizagem, para atender às singularidades dos alunos;

• No Sistema Municipal de Ensino de XXX, o atendimento 
educacional especializado terá início na Educação Infantil, nas 
Creches e Pré-Escolas, sempre que se evidencia a necessidade 
deste atendimento, mediante avaliação pedagógica em 
interação com a família, e posterior avaliação clínica.

• O Sistema Municipal de Ensino de XXX considera público-alvo 
da Educação Especial: estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 
Sendo a pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos 
de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, 
em interação com diversas barreiras, podem ter restringida 
sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Os 
estudantes com transtornos globais do desenvolvimento são 
aqueles que apresentam alterações qualitativas das interações 
sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses 
e atividades restrito, estereotipado e repetitivo, incluem-se nesse 
grupo alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX assume 
o atendimento educacional especializado no contraturno aos 
alunos público-alvo da Educação Especial com atendimento 
individual ou de pequenos grupos de no mínimo três vezes 
semanais tendo como referência o planejamento compartilhado 
de um Plano Individual de Atendimento e as opções de gestão 
curricular, metodológica e recursos de aprendizagem e de 
avaliação, a multiplicidade de pontos de chegada (objetivos 
educativos) dos processos de ensino e aprendizagem, 
construído colaborativamente entre a professora de Educação 
Especial e os professores da Educação Básica;
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• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX 
assume a colaboração na sala de aula comum entre professores 
da Educação Básica e Educação Especial no turno das aulas 
referendado pela participação dos dois professores, no mínimo 
durante um turno de aula semanal, no desenvolvimento da aula, 
a partir de planejamento colaborativo entre os professores;

• Para as duas modalidades de atuação da escola inclusiva, no 
que se refere à ação da modalidade da Educação Especial será 
destinada às seguintes condições:

13. Para cada 8 (oito) alunos público-alvo da Educação Especial, 
um professor de Educação Especial de 40 (quarenta) horas na 
escola de Educação Básica;

14. O professor de Educação Especial que estiver desempenhando 
sua função em sala de recursos terá assegurado, enquanto 
estiver nessa situação, a gratificação correspondente a 20% 
(vinte por cento) a ser calculada sobre o vencimento da classe 
e nível a que pertencer.

15. Para cada professor da Educação Básica que tenha alunos 
público-alvo da Educação Especial incluídos em classe comum, 
mais 5 (cinco) horas de atividade de estudo e planejamento 
que deverá ser realizada em formação continuada em serviço, 
na escola, em colaboração entre os professores da Educação 
Básica, professora de Educação Especial e coordenação 
pedagógica.

16. O professor da Educação Básica que tiver alunos incluídos nas 
classes regulares da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
com atenção especial aos registros do Censo Escolar e FUNDEB 
que adota a dupla matrícula (Decreto 7.611/2011 da Presidência 
da República), terá assegurado, enquanto tiver alunos incluídos, 
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a gratificação correspondente a 20% (vinte por cento) a ser 
calculada sobre o vencimento da classe e nível a que pertencer.

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX garante 
a presença de profissionais de apoio e/ou monitor na sala de 
aula que possuam alunos com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação para 
garantia da autonomia desses sujeitos nos espaços escolares, 
quando evidenciar a necessidade de apoio nas dificuldades 
específicas do aluno na comunicação, nos cuidados higiênicos, 
alimentação e locomoção. Não sendo atribuição do profissional 
de apoio desenvolver atividades educacionais diferenciadas, 
nem se responsabilizar pelo ensino deste aluno.

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX 
adotará flexibilização de horário e permanência na escola, 
quando não for possível em função das condições específicas 
do aluno a sua permanência em tempo integral na escola;

• A equipe gestora da escola inclusiva, professores da Educação 
Básica e Educação Especial e equipe das instituições 
especializadas no atendimento de pessoas com deficiência 
ligadas à Secretaria Municipal de Educação serão convocadas 
para estudo e formações continuadas para articular um Sistema 
de Colaboração Municipal para o atendimento educacional 
qualificado do público-alvo da Educação Especial e da 
qualificação dos processos de atendimento educacionais para 
minimizar as dificuldades de aprendizagem de alunos produzidos, 
no processo de escolarização, como não aprendentes.

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX 
expedirá a Terminalidade Específica em certificação à conclusão 
do ensino fundamental mediante avaliação pedagógica, 
com histórico escolar que apresente de forma descritiva as 
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habilidades e competências atingidas pelos educandos público-
alvo da Educação Especial.

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX 
assume o compromisso de um planejamento de formação e 
acompanhamento da família com outros setores tais como 
Assistência, Saúde, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, planejando 
encontros mensais que mobilizem as famílias e comunidades a 
participarem da escola e da vida educativa dos alunos/as.

• O Sistema Municipal de XXX concederá licença ao servidor público 
para atendimento a filho com deficiência, que esteja sujeito à 
carga horária semanal igual ou superior a 40 (quarenta) horas 
semanais e tem direito de se afastar da repartição, sem qualquer 
prejuízo, por um turno de 4 (quatro) horas diárias, facultada, 
ainda, a compensação de horário. O afastamento dependerá de 
prévio requerimento do interessado ao titular ou responsável pelo 
órgão em que se encontra lotado, e será instruído com certidão 
de nascimento e atestado médico comprobatório de que o filho 
é deficiente e está necessitando de assistência direta do servidor. 
A autoridade encaminhará o requerimento a um médico oficial do 
município, que emitirá laudo conclusivo podendo ser concedida 
a licença pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, podendo ser 
renovada por igual período.

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX assume 
o compromisso de mobilizar e coordenar um planejamento de 
formação e acompanhamento da família dos alunos público-alvo 
da Educação Especial com outros setores tais como Assistência 
e Saúde para encaminhar processos acompanhamento que 
proporcionem qualidade de vida e de aprendizagem escolar;

• A escola inclusiva do Sistema Municipal de Ensino de XXX assume 
a partir da designação de tempo de trabalho a coordenação 
da rede de apoio e fiscaliza e denuncia os problemas de 
funcionamento desta rede.
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A descrição dessa minuta, foi pensada para a atuação da 
Educação Especial e dos profissionais da educação a partir da (re)
estruturação, organização e criação das condições de trabalho para 
uma escola inclusiva, bem como, indica a construção de uma rede 
de apoio com outros órgãos público e a participação da família no 
desenvolvimento do aluno com deficiência. Pensar em uma resolução 
que produza as diretrizes de criação de condições de trabalho para a 
escola de Ensino Fundamental inclusiva nos pareceu uma contribuição 
importante para que, na Rede Municipal de Educação de XXX, seja 
proporcionado condições de acesso, permanência e participação 
do aluno com deficiência na escola regular, num trabalho recíproco, 
planejado e, consequentemente, comprometido com a qualidade de 
ensino e aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância de compreender o que os professores 
pensavam sobre a Educação Especial e a professora deste campo de 
conhecimento e atuação, nos fez perceber que eles também têm muito 
o que falar sobre a cultura escolar instituída, muitas vezes, expressando 
o sentimento de desamparo e a necessidade de uma rede de apoio 
institucional para estudo e planejamento. Diante disso, procuramos 
sugerir mudanças organizacionais que viessem a promover mudanças 
dessa cultura, em que a professora de Educação Especial possa estar 
na escola para atender alunos, mas também para os momentos de 
conversas e trocas entre professores e profissionais que trabalhem 
com o aluno público-alvo, criando coletivamente estratégias para que 
o aluno permaneça incluído com condições de equidade e qualidade. 

Por isso, apontamos a urgência de registrarmos essa minuta 
para que juntos, Secretária de Educação, Conselho Municipal de 
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Educação e Gestores e Professores, possamos (re)estruturar, organizar 
e criar estratégias de condições de trabalho, não na construção de um 
serviço de Educação Especial, mas de uma escola inclusiva. 

Hoje, em um momento de pandemia, esse projeto tem seguido 
a passos lentos, no entanto, a esperança é que possamos planejar 
momentos de reuniões e conversas que consolidem, coletivamente, a 
discussão e formulação da resolução.

Este trabalho, para nós, aponta que a pesquisa pode promover 
pequenas transgressões que nos levam a constituir e a nos reconhecer 
como um sujeito capaz de ser, fazer e pensar o que não fazia e pensava 
antes. Então, a pesquisa é esse espaço em que nós, professoras de 
Educação Especial podemos nos ocupar e pensar com nossas/os 
colegas professoras/es das escolas regulares inclusiva.
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INTRODUÇÃO

A expressão política pode ser compreendida como “a arte de 
governar ou de decidir os conflitos que caracterizam os grupamentos 
sociais” e, a expressão pública pode ser compreendida como “aquilo 
que pertence ao povo, algo relativo às coletividades.” O que conduz 
a definição de “política pública como um metaconceito, [...] seria a 
ação intencional de governo que vise atender à necessidade da 
coletividade” (CHRISPINO, 2016, p. 19). Neste sentido, as políticas 
públicas são criadas pela ação dos entes políticos e sociais, mediante 
seu entendimento e interesse, com o intuito de atender as demandas 
de uma parcela ou da totalidade de uma sociedade em movimento, 
resultando da vontade ou da necessidade (implícita ou explícita) da 
sociedade para a mudança ou, para a manutenção de um determinado 
modelo (educacional, social, econômico, etc) já estabelecido.

Neste estudo, atenta-se para a política educacional, de onde se 
desdobram as diversas políticas públicas educacionais desenvolvidas 
para incrementar os gastos com a educação, promover novas 
dinâmicas educacionais, bem como, garantir maior acesso a esse 
direito fundamental expresso no texto constitucional. As “políticas 
educacionais expressam a multiplicidade e a diversidade da política 
educacional” (VIEIRA, 2007, p. 56).

A intenção é de aprofundar a discussão acerca das políticas de 
educação integral no Brasil, vinculadas à proposta do governo federal 
de educação em tempo integral desenvolvida a partir dos anos 2000 e, 
responder a seguinte problemática: As políticas de educação integral 
propostas pelo governo federal estão contribuindo para uma educação 
de qualidade na escola pública? Na perspectiva do objetivo geral deste 
estudo, de analisar a constituição das políticas de educação integral 
no Brasil e suas implicações na rearticulação dos processos de ensino 
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e de aprendizagem na escola pública, priorizou-se nesta produção: 
(i) reconhecer as principais políticas educacionais de educação de 
tempo integral no Brasil; (ii) compreender elementos inter-relacionados 
à influência dos organismos multilaterais na consecução das políticas 
de educação integral no Brasil; (iii) analisar as metas para a educação 
integral e aspectos subjacentes.

Ademais, compreende-se que as políticas educacionais são 
resultantes do embate das forças sociais, políticas, econômicas 
e ideológicas que dominam o cenário internacional e nacional, as 
quais são permeadas, entre outros aspectos, pela força da ideologia 
capitalista global que, por meio da ação dos organismos multilaterais 
exercem significativa influência em suas formulações e execuções. 
Assim, influenciadas por todo um conjunto de interesses e intenções, 
as políticas educacionais no Brasil interferem de maneira positiva ou 
negativa nas dinâmicas dos agentes educacionais e seus contextos 
de atuação profissional, como, também, no resultado da formação 
escolar das crianças, jovens e adolescentes do país.

Estruturou-se seções, seguir, assim dispostas: em A influência 
internacional no contexto das políticas educacionais brasileiras, com vistas 
a discussão sobre as inter-relações dos organismos multilaterais com a 
consecução das políticas educacionais do Brasil; a seção As políticas 
públicas de educação integral no Brasil retrata um breve panorama das 
políticas que emergiram no contexto da educação integral no Brasil; e, 
por fim, apresenta-se algumas (in)conclusões sobre o tema.
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A INFLUÊNCIA INTERNACIONAL NO CONTEXTO 
DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS

No final do século XX, em decorrência do desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia e, ainda, da crise econômica e ideológica, 
gerada pela crise do petróleo, pelos altos gastos na Guerra Fria e 
pelo fracasso do comunismo no leste europeu e na União Soviética, 
os Estados Unidos assumiram a liderança mundial e impulsionaram 
a retomada do crescimento do capitalismo em nível global. Para tal, 
utilizaram um acelerado e dinâmico processo de reorganização e de 
integração da economia mundial que, facilitada pelo progresso técnico-
científico das áreas da telecomunicação e informática, diminuíram as 
distâncias e derrubaram as fronteiras nacionais abrindo espaço, nas 
nações periféricas, para os interesses econômicos do grande capital. 

Essa revolução tecnológica e científica (robótica, biotecnologia, 
informática, entre outros), fez soar um alerta sobre a qualidade 
da mão de obra ofertada, até aqui, pelas nações periféricas, o que 
suscitou grande preocupação e interesse de instituições nacionais e 
internacionais com o processo de formação dos trabalhadores. Seria, 
portanto, necessário aprimorar a técnica e educar as mentes, a fim de 
disponibilizá-las de forma eficiente ao mercado em expansão.

Alinhados ao contexto global neoliberal, em função de seu 
endividamento histórico, os governantes brasileiros, pressionados por 
interesses e metas internacionais e nacionais, propuseram uma série 
de políticas educacionais com a finalidade de propiciar à população 
brasileira as condições mínimas de escolaridade exigidas pelo 
mercado nacional e mundial, adequando o sistema escolar nacional 
às necessidades da economia.

Essas políticas educacionais tiveram forte influência de organismos 
multilaterais como o Banco Mundial (BM), o Fundo Monetário Internacional 
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(FMI), a Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe 
(CEPAL), entre outros, que passam a orientar, não somente no Brasil, 
mas em toda a América Latina, as políticas públicas de educação. Para 
o Banco Mundial “[...] a educação é a solução para prevenir problemas 
da expansão capitalista em decorrência da marginalidade e da pobreza” 
(apud LIBÂNEO, 2016, p. 47). 

O interesse dessas instituições internacionais parece estar mais 
voltado para o setor produtivo do que para o humano, uma vez que 
o Banco Mundial orienta as políticas educacionais a partir do viés, 
“educar para produzir mais e melhor” (LIBÂNEO, 2012, p. 107). Ou 
seja, criou-se um atrelamento natural entre a educação e a sociedade 
de livre mercado, vislumbrando a qualificação profissional, o aumento 
da produtividade e o crescimento da economia. Os sucessivos 
governos brasileiros, imbricados por interesses externos e internos 
convergentes, passaram a ajustar, na maioria das vezes, sua conduta 
política para alinharem-se às recomendações internacionais que se 
desdobraram numa série de leis, programas e planos, em especial, 
a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 
e dos Planos Nacionais de Educação (2001 e 2014); políticas essas 
que sinalizaram e implementaram, entre outros aspectos, dinâmicas 
de mais tempo de escola para as crianças no Brasil.

A partir desses marcos, evidenciou-se movimentos do Estado 
brasileiro em direção a uma série de legislações, projetos e programas 
com vistas a ampliar direitos e garantir investimentos que visassem 
melhorar a Educação Básica. Em especial, as dinâmicas de ampliação 
da jornada escolar para melhorar o nível geral de escolaridade da 
população como, também, qualificar o ensino e a aprendizagem, reduzir 
as desigualdades sociais e regionais de acesso e permanência na 
escola, bem como a democratização da gestão no ensino público. Nesse 
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novo cenário, a escola passa a constituir um espaço de difusão das 
várias políticas sociais (de saúde, assistência social, esporte, lazer, etc.) 
como estratégias de redução da pobreza, mobilizando diversos setores 
da sociedade e, com isso, atendendo aos ditames dos organismos 
internacionais e de seus representantes no território nacional.

Percebe-se que esse processo educacional que emerge envolto 
em preocupações de cunho educacional/social, de erradicação da 
pobreza, inclusão, igualdade, está permeado pela lógica do mercado 
quando associa a qualidade com a eficiência, a eficácia e os 
resultados. Seguindo essa lógica, utiliza-se de parâmetros e métricas, 
tendo como fio condutor uma dinâmica de avaliação interna e externa 
que afere a qualidade da educação nacional, a fim de compará-la 
aos parâmetros internacionais dispostos pela OCDE, na prova PISA, 
sincronizando qualidade e desempenho e, ainda, criando um ranking 
da educação mundial.

Clareia-se, nesse sentido, o alinhamento do país às propostas 
e orientações dos organismos multilaterais, em especial, nas políticas 
educacionais que fomentam a Educação Básica. Nos planos e 
programas que propagaram a escola de tempo integral há uma 
defesa clara da proteção e cuidado dos mais pobres, das populações 
desfavorecidas que, historicamente foram excluídas de direitos, 
numa clara política assistencialista, porém distante dos aspectos que 
envolvem a equidade social em seu verdadeiro sentido. Assim, é na 
defesa desta finalidade social que se funda toda a política educacional 
de ampliação da jornada escolar, com vistas a melhorar a qualidade 
da educação nacional voltada ao desempenho econômico do país.
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UMA BREVE DISCUSSÃO ACERCA 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL NO BRASIL 

Mediante o cenário das políticas públicas internacionais, 
nos últimos anos, tornou-se possível observar uma série de ações 
governamentais com o intuito de melhorar a qualidade da educação 
brasileira; qualidade almejada de longa data, mas ainda não alcançada 
de forma universal nas escolas do país. Para tanto, foram criadas 
legislações, planos e programas como ferramentas quantitativas e 
qualitativas para mensurar essa qualidade da educação, entre elas 
destacam-se as políticas educacionais que propuseram a ampliação 
do tempo escolar e associaram essa perspectiva a uma concepção 
de educação integral, com o intuito avançar na direção da educação 
pública de qualidade.

No contexto nacional, as políticas educacionais possuem 
duas legislações basilares: a Constituição Federal de 1988 e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, a partir delas, todas as 
demais políticas educacionais se desdobram e se consolidam como 
políticas de Estado ou de governo.

Na Carta Constitucional de 1988, se “[...] reconhece a educação 
como um setor do Estado brasileiro” (SANTOS, 2015, p. 18). Esse setor 
está presente no Capítulo III, na Seção I, intitulada “Da Educação”, 
nos artigos 205 a 214 e, retomou um amplo debate sobre o papel 
da educação, estabelecendo direitos, deveres e funções político-
sociais. Assim, o Art. 205, declara: “A educação, direito de todos 
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho” (BRASIL, 1988). A família é chamada para dividir a 
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responsabilidade com o Estado, o que mais adiante, em 1991, foi 
ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Assim, 
o “Estado assume o papel de provedor da educação pública, e, 
portanto, responsável pela educação da população, ao mesmo 
tempo que identificamos um fenômeno chamado de accountability, ou 
responsabilização”. (SANTOS, 2015, p. 22). Percebe-se, portanto, a 
vinculação da educação com a qualificação para o trabalho, o que 
caracteriza um forte caráter liberal, resultante da aproximação do 
Estado brasileiro ao neoliberalismo global. Para Santos (2015, p. 23), 
isso significa que “[...] o Brasil se insere no contexto produtivo também 
pela via da educação” e, “retoma os princípios da Teoria do Capital 
Humano”, onde a educação constitui-se em fator importante para 
desenvolvimento econômico.

Os anos noventa marcam a promulgação de novas legislações 
que evidenciavam uma maior preocupação com o cuidado, a inclusão e 
a qualidade na formação escolar das crianças e jovens do Brasil. Merece 
destaque, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB), 
Lei nº 9.394/96, artigo 34, que confirma a perspectiva de ampliação do 
tempo escolar: “[...] a jornada escolar no ensino fundamental incluirá 
pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na escola”. 
Também, no mesmo artigo, parágrafo 2º, consta: “O ensino fundamental 
será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos 
sistemas de ensino” (BRASIL, 1996). Entretanto, na fundamentação da 
LDB, quando trata da escola de tempo integral, apenas consta o início 
desta discussão, prevendo a ampliação gradativa da jornada escolar 
no ensino fundamental e a união de esforços dos entes federados para 
cumprir este objetivo. Nota-se que o texto não faz nenhuma menção 
mais clara à educação integral como, também, a ampliação da jornada 
escolar só é recomendada para o ensino fundamental, deixando fora 
as demais etapas que compreendem a Educação Básica, a exemplo 
da educação infantil.
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Mesmo assim, a partir da existência de aspectos normativos das 
políticas educacionais que enfatizaram a importância da ampliação 
do tempo de permanência dos estudantes na escola percebe-se a 
concepção de educação integral da política educacional brasileira 
como “[...] o início de certa construção da noção de escola como lugar, 
por excelência, de proteção de crianças, adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade e exclusão” (SILVA, 2012, p. 25). Nesse 
sentido, a educação integral no âmbito escolar passa a apresentar-se, 
prioritariamente, como um espaço de formação engajado à proteção/
cuidado das crianças e jovens do país (especialmente em situação de 
vulnerabilidade) e, essa dualidade, passa a ser percebida em muitas 
intenções/ações das políticas governamentais.

Em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 
Todos (UNESCO/1990) e, com as determinações da Constituição Federal 
de 1988, como também da LDB de 1996, que previam que o Estado 
brasileiro deveria elaborar um Plano Nacional de Educação (PNE), este 
começou a ser alinhavado envolvendo as várias forças políticas em ação.

O PNE 2001-2010 (Lei nº 10.172/2001) previa a melhora geral 
do nível de escolaridade da população, a melhoria da qualidade do 
ensino, a redução das desigualdades sociais e regionais no que tratava 
do acesso e permanência na escola e a democratização da gestão 
educacional pública em âmbito nacional. Nele se definia, também, 
os recursos a serem investidos na educação nacional e, em sua 
aprovação no Congresso, ficou definido o montante de investimentos 
em 7% do PIB, valor que foi vetado pela presidência da República, o 
que limitou sua ação e desempenho e, acarretou muitas dificuldades no 
cumprimento de sua agenda, metas e objetivos previstos para aquele 
decênio. Mesmo assim, na meta 21 do PNE encontra-se a previsão de 
ampliação do tempo de permanência das crianças e jovens na escola: 
“[...] ampliar, progressivamente a jornada escolar visando expandir a 
escola de tempo integral, que abranja um período de pelo menos sete 
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horas diárias, com previsão de professores e funcionários em número 
suficiente” (BRASIL, 2001). Nessa direção, as metas previstas na 
LDB/96 e no PNE/2001 trouxeram um certo otimismo para a educação 
nacional imersa na precariedade estrutural, entretanto, não foram 
cumpridas pelo governo da época, em função do veto ao orçamento 
previsto para a educação e para a execução das mesmas.

Em 2003, se retomou o debate acerca da escola de tempo integral 
e a bandeira da educação integral voltou a ser tema de discussão para 
as políticas educacionais. Passou-se a defender a perspectiva de que 
a “[...] escola de tempo integral articula dimensões determinantes 
para transformar a escola pública, tornando-a uma instituição forte, 
sólida e capaz de impor sua dinâmica específica aos sujeitos que dela 
participam” (GIOLO, 2012, p. 104).

Nessa lógica, em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE), concebido como um plano que estaria disposto 
a enfrentar o estigma da baixa qualidade do ensino brasileiro. O então 
PDE, segundo Silva (2012, p. 28), tinha como “[...] eixos centrais o 
piso salarial nacional dos profissionais do magistério e o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, como objetivo geral, a 
mobilização social pela melhoria da qualidade da Educação Básica”, 
com o intuito de, a médio e a longo prazo, melhorar os índices de 
qualidade da educação nacional, referenciados a partir dos pífios 
resultados obtidos pelos estudantes brasileiros nas avaliações 
internacionais (PISA/OCDE).

Melhorar a qualidade da educação passou a ser meta do governo, 
uma vez que, na ótica neoliberal, da sociedade do conhecimento em 
voga, “[...] a educação constitui um problema econômico, já que é o 
elemento central desse novo padrão de desenvolvimento” (LIBÂNEO, 
2013, p. 124). Tornou-se, sob a égide do capital mundial, prioritário 
qualificar os indivíduos porque, não estar pronto, isto é, qualificado, 
seria sinônimo de exclusão do mercado de trabalho e essa realidade 
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passou a pesar na conta da escola pública que, precisava estar apta a 
instrumentalizar a mudança, essa foi a intenção que se vislumbrou nas 
novas políticas educacionais.

Seguindo essa lógica, simultaneamente ao PDE, o governo 
instituiu o Programa de Metas Compromisso Todos pela Educação, 
considerado o “carro-chefe” do PDE, o referido Programa, convocava 
todos a contribuírem para a melhoria da educação: o Estado, a 
comunidade, os entes federados, as organizações da sociedade 
civil, a iniciativa privada, entre outros, mobilizados para a melhoria 
da qualidade da Educação Básica. No Artigo 2º, o PDE defendeu a 
ampliação da permanência do estudante para além da jornada regular; 
propõe transformar a escola em espaço comunitário, além de manter 
e recuperar espaços e equipamentos públicos da cidade, a fim de 
serem utilizados pela comunidade escolar. Propôs, também, parcerias 
externas à comunidade escolar, visando melhorar a infraestrutura da 
escola e a promoção de projetos socioculturais e ações educativas. 
Suas propostas expandiram a ação/função da escola, da família, da 
comunidade, da cidade e clamaram para que, em um conjunto de ações 
colaborativas, houvesse a intensificação de ações socioeducacionais 
relacionadas ao cuidado das crianças e dos jovens e, ainda, ampliassem 
a aprendizagem e a qualidade do sistema educacional.

Nesse intento, na conjuntura do PDE, foi lançado, em 2007, 
o Programa Mais Educação (PME) que se apresentou, no cenário 
educacional brasileiro, como indutor da política de Estado para a 
promoção da educação integral, com a finalidade de incentivar estados 
e municípios na ampliação do tempo escolar e colaborando para a 
realização de várias experiências escolares. No ideário do PME, a 
ampliação do tempo das crianças e dos jovens na escola iria propiciar 
novas oportunidades de aprendizagens a partir da rearticulação dos 
espaços educativos, das parcerias, das adequações curriculares, das 
ações intersetoriais dos entes da federação, entre outros aspectos. 
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E, como resultado dessas rearticulações, esperava-se melhorar a 
qualidade da escola pública e, consequentemente, atender as metas 
internacionais e nacionais para a educação e a economia do país.

A partir daí as políticas públicas voltadas à ampliação da jornada 
diária, na perspectiva de implementar uma proposta de educação 
integral nas escolas públicas de ensino fundamental do país, saem dos 
discursos políticos, dos sonhos dos educadores e iniciam a jornada 
para sua implantação. Entretanto, os desafios que se apresentam são 
gigantescos porque para promover educação de qualidade para todos e 
todas, tornou-se importante colocar em prática, em sistemas e redes de 
ensino, novas dinâmicas curriculares, novas práticas pedagógicas, novos 
olhares para os sujeitos aprendentes e ensinantes, tomando por base 
que “[...] o desenvolvimento integral do sujeito é condição fundamental 
para se desenvolver a educação integral” (SILVA, 2012, p. 81).

Vale destacar, ainda, que em busca da melhoria da qualidade 
da educação pública, o Ideb era a principal referência para o PME, 
sendo um dos critérios para a escolha das escolas participantes 
receberem recursos do Estado para a implementação das dinâmicas 
de educação de tempo integral. Toda a assistência financeira ao 
PME foi feita através Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (FUNDEB/2007). Este era a fonte de financiamento 
da educação em tempo integral mais importante, pois determinava 
valores diferenciados de acordo com os níveis de ensino: creche-10%; 
pré-escola-15%; educação fundamental-25% e ensino médio-30%, 
ampliando, obrigatoriamente, os percentuais dos municípios para a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, contando também com a 
complementação da União.

Desta forma, as políticas públicas e seus programas 
complementares, buscaram fomentar recursos e dinâmicas para 
impulsionar a educação integral a partir da ampliação do tempo em 
que as crianças e jovens permanecem na escola. Nesse sentido, mais 



342S U M Á R I O

tempo de escola passou a ser visto como uma possibilidade para 
melhorar a qualidade da aprendizagem, como, também, uma estratégia 
para melhorar o desempenho dos estudantes nas avaliações externas 
e internas a que eram submetidos.

Nesse contexto, o novo Plano Nacional de Educação (PNE), para 
o decênio 2014-2024, instituído pelo governo federal, foi composto 
por 20 metas que, no seu entendimento, direcionariam as ações dos 
entes da federação a fim de desenvolver uma educação pública de 
qualidade para o país. A meta 20 fez a previsão da ampliação do “[...] 
investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% do PIB do país no quinto ano de vigência desta lei e, 
no mínimo, o equivalente a 10% do PIB no final do decênio” (BRASIL, 
2014). Também, preconizou a universalização do ensino, a ampliação 
da jornada escolar, a garantia da permanência do aluno na escola e 
a conclusão da escolarização na idade recomendada. O PNE propôs, 
ainda, conforme a meta 6, oferecer educação em tempo integral e 
impulsionar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades com vistas a melhorar a aprendizagem. É pertinente 
destacar os limites políticos e econômicos evidenciados a partir 
das políticas de ajustes fiscais adotados pelo governo brasileiro, a 
partir de 2015; ajustes estes que congelaram investimentos no setor 
educacional e contribuíram para a paralisia e refluxo nas matrículas em 
tempo integral no país.

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 
2019, em 2018 o país contou com 12,7% das matrículas em tempo 
integral nas escolas públicas do Brasil, o que demonstra que as ações 
do Estado terão que redobrar esforços para atingir as metas propostas 
no PNE de 50%. “O Ensino Integral distancia-se do cumprimento da 
meta, invertendo as tendências verificadas em anos anteriores. Os 
dados de 2018 mostram queda de 35,4% das matrículas nos Anos 
Iniciais e de 30,8% nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em relação 
a 2017” (BRASIL, 2019).
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Já estão postas as intenções, os meios e as metas do PNE, 
mas é de fundamental importância que a mobilização dos setores 
políticos, sociais e educativos para sua materialização se efetive, 
visto que envolvem recursos financeiros, bandeiras ideológicas, 
agendas transnacionais, entendimentos diferenciados, formação aos 
profissionais da educação, entre outros aspectos, sobre como efetivar 
uma concepção integral de educação mediatizada pela ampliação 
dos tempos escolares e por práticas pedagógicas que potencializem 
a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Em simetria com as perspectivas dos contextos emergentes28, 
as ações governamentais convergiram para a reformulação do 
Programa Mais Educação. Renomeado como Programa Novo Mais 
Educação (PNME/2017) este, apresentou-se como uma estratégia 
do governo para melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e 
matemática no ensino fundamental. A ideia era utilizar a ampliação 
da jornada escolar para reforçar esses conteúdos, uma vez que os 
indicadores do Inep apontavam que havia uma grande deficiência 
nessas áreas de aprendizagem por parte dos estudantes da rede 
pública. Entretanto, na análise de Moll (2019, p. 19), o “[...] trabalho 
escolar dissociado dos significados e movimentos da vida é a tônica 
do ‘novo’ (PNME)”, porque há uma crença de que se pode mudar 
os resultados da aprendizagem e melhorar o desempenho dos 
alunos nas provas padronizadas com mais tempo e reforço escolar, 
retomando a lógica do turno e contraturno. Para Moll (2019, p. 19), “[...] 
o horizonte estreita-se e parece responder à lógica avaliativa focada na 
instrucionalidade, na competição, nos ranckings tão nefastos, dadas 
as profundas desigualdades de saídas entre os estudantes e entre as 
escolas”. Questiona-se: Qual a concepção existente nas políticas de 
governo quanto a educação de tempo integral? Aumentar o tempo 
escolar se traduz em educação de tempo integral e de qualidade?

28 Contextos emergentes “[...] estão relacionados a elementos que interferem ou decorrem 
da [re]formulação de políticas educacionais; se descortinam em estratégias e ações de 
governo e/ou institucionais [...]”. (DALLA CORTE, 2017, p. 357).
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Para contextualizar, utilizou-se o Anuário Brasileiro de Educação 
Básica. Este apresenta dados referentes as matrículas realizadas 
na Educação Básica, e em tempo integral. No gráfico 1, é possível 
perceber um crescimento de matrículas em todas as etapas de ensino, 
atingindo o maior percentual no ano de 2015.

Gráfico 1 – Matrículas em Educação Integral no Brasil de 2013 a 2015

Fonte: Anuário Brasileiro de Educação Básica (2016)

No gráfico 2, percebe-se um acentuado decréscimo nas 
matrículas em 2018, no “Ensino Fundamental”, uma estabilidade 
na “Educação Infantil e, um crescimento no “Ensino Médio” na 
“Educação Integral”.
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Gráfico 2 – Matrículas em Educação Integral no Brasil de 2016 a 2018

Fonte: Anuário Brasileiro de Educação Básica (2016)

Os dados que se referem às matrículas em tempo integral do 
Ensino Fundamental apresentam significativas variações nos últimos 
anos. Notadamente no ano de 2018, esta etapa foi a única que 
apresentou queda no número de matrículas e, em especial, nos ‘Anos 
Finais do Ensino Fundamental’, onde houve uma diminuição de 30,8%. 
O ensino integral, segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica, 
“[...] distancia-se do cumprimento da meta, invertendo as tendências 
verificadas em anos anteriores. Os dados de 2018 mostram queda de 
35,4% das matrículas nos Anos Iniciais e de 30,8% nos Anos Finais do 
Ensino Fundamental, em relação a 2017” (BRASIL, 2019).
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Os dados alertam para dificuldades que as escolas e 
seus agentes têm enfrentado para ressignificar suas dinâmicas e 
perspectivas de educação integral, como, também, podem apontar 
para as possíveis carências técnicas, financeiras e estruturais que 
cercam o mundo escolar e impedem sua transformação.

Não menos relevante é a percepção de que os gráficos 
apresentem em seus títulos “Educação Integral” e, posteriormente, 
apontem para matrículas em “tempo integral”, nota-se que, como 
já mencionado anteriormente, educação integral tem a ver com a 
multidimensão humana e, essa proposta não se resume em apenas 
aumento de tempo do aluno na escola, mas na ressignificação do 
que se faz com esse “mais tempo” de/na escola. A educação integral 
pode acontecer independente do “tempo” escolar, entretanto, “mais 
tempo” pode oferecer oportunidades diferenciais de aprendizagem, 
e essas oportunidades precisam ser melhores aproveitadas nos 
contextos educacionais.

Num país com dimensões continentais como o Brasil, 
transformar um sistema escolar pautado pelo turno parcial e exclusivo, 
num sistema integral e inclusivo, requer priorizar efetivamente 
investimentos de recursos, melhoria da infraestrutura das escolas, 
melhorar todo um sistema de recursos humanos e formação docente, 
requer trabalho árduo e colaborativo que não pode ser mudado a cada 
quatro anos quando muda o governante. É preciso atitudes sérias 
e comprometidas, em que a educação seja pensada como política 
de Estado, atemporal, voltada para uma formação de qualidade que, 
atenda às necessidades laborais, mas que, também, proponha uma 
formação humana, identificada e comprometida com a realidade que 
o país precisa superar.
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ALGUMAS [IN]CONCLUSÕES

Os marcos legais que incitam o debate sobre educação integral 
a partir da ampliação de tempo nas escolas brasileiras, precisam 
definir mais claramente se suas ações estão propondo somente 
ampliação de tempo, na perspectiva de cuidado das crianças e jovens 
em vulnerabilidade social. Ou, se estão dispostos a abraçar a causa 
da educação integral e suas multidimensões considerando que, para 
sua concretização, será preciso que a educação seja prioridade nas 
políticas e investimentos do Estado e, portanto, saia de sua concepção 
embrionária para se tornar a realidade educacional do país.

A ressalva que se faz em relação a essas políticas educacionais 
se estabelece porque elas centralizam a discussão na questão da 
ampliação do tempo, quando deveriam priorizar a associação desse 
tempo à ressignificação e qualificação das dinâmicas educativas 
escolares de maneira integral, com vistas à construção do conhecimento 
de maneira equitativa e à formação da cidadania permeada pela 
interculturalidade e rearticulações curriculares.

Ademais, a educação integral não gira somente em torno do 
número de horas de permanência dos indivíduos na escola, mas na 
qualidade do uso desse tempo que necessita estar voltado para a 
promoção das dimensões humanas (sociais, afetivas, éticas, lúdicas, 
estéticas, físicas, biológicas e cognitivas, entre outras) que permeiam 
as ações pedagógicas, tendo em vista que os estudantes possam “[...] 
compreenderem-se no mundo, compreenderem o mundo e inserirem-
se nele de modo pleno – em termos de cidadania, cultura, ciência, lazer 
e humanidade” (MOLL, 2006, p. 16).

Mesmo que “burocratas de plantão” se esforcem para manter 
o discurso articulado na direção da educação integral, o que se 
percebe nos últimos documentos e ações governamentais é uma 
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clara preocupação com o aumento do tempo escolar, visando o reforço 
do aprendizado, em especial nas áreas da Língua Portuguesa e da 
Matemática, a fim de melhorar o desempenho nas provas standartizadas 
e nos rancking nacionais e internacionais.

A educação integral nas escolas públicas do Brasil exige muito 
mais do que legislação e atendimento a ranckings, a destacar: 

a) ação responsável dos agentes públicos;

b) rearticulações nos projetos político-pedagógicos escolares, 
contando com novas e qualificadas dinâmicas curriculares;

c) melhorias no contingente de profissionais que atuam 
nos contextos escolares, inclusive na perspectiva de equipes 
interdisciplinares e multiprofissionais;

d) formação continuada personalizada aos profissionais da 
educação integral, com novas dinâmicas de gestão;

e) ação colaborativa, dinâmica e democrática;

f) disposição dos estudantes e apoio das famílias e da comunidade.

O pleno êxito da ampliação do tempo de escola, na perspectiva 
de educação integral, sobretudo, representa uma ressignificação 
autêntica da aprendizagem, para que a educação se constitua “[...] o 
melhor e principal instrumento para ajudar as pessoas a se prepararem 
para uma vida plena, uma cidadania participativa, uma posição 
econômica digna e suficiente” (ENGUITA, 2004, p. 7), capaz de ser 
transformadora e libertadora para a maioria dos estudantes deste país.
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INSERÇÃO TEMÁTICA 

Este estudo tem como foco a gestão do trabalho pedagógico 
no processo de alfabetização em escolas que atendem comunidades 
em situação de vulnerabilidade social, almejando repensar práticas 
e criar ações efetivas, a fim de garantir às crianças o acesso e a 
permanência no ambiente escolar, promovendo uma educação 
colaborativa que propicie a efetiva aprendizagem desses alunos em 
situações de abandono social. A pesquisa vincula-se ao Programa de 
Pós Graduação em Políticas e Públicas e Gestão Educacional, a partir 
da linha LP2 Gestão Pedagógica e Contextos Educativos.

O interesse pela investigação decorre de nossa experiência 
profissional com o processo de alfabetização, a qual tem nos desafiado 
a desenvolver e problematizar propostas pedagógicas que viabilize 
aos estudantes a garantia efetiva de suas aprendizagens. Nossa 
inserção profissional se dá em escolas que atendem comunidades 
caracterizadas por condições de vulnerabilidade social.

Temos ao longo de nossas trajetórias como docente e 
pesquisadoras refletido sobre as questões relativas à vulnerabilidade 
social e desempenho escolar, bem como sobre a gestão escolar e 
as possibilidades de construção de práticas emancipatórias dessas 
comunidades. Trabalhar e pesquisar sobre e nesses contextos tem se 
constituído como um desafio e compromisso assumido, especialmente 
num país de profundas desigualdades sociais que apresenta altos 
índices de fracasso escolar e uma tendenciosa explicação sobre 
as causas desse insucesso, culpabilizando ora o professor ora as 
situações familiares. Devido a essas contrariedades é que sentimos 
necessário pensar em possibilidades de trabalho pedagógico com 
essas comunidades, que venham ao encontro de suas necessidades, 
auxiliando na superação dessa condição vivida, que saliente as 
potencialidades desses sujeitos, em vez de realçar as ausências.
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A investigação compõe as dinâmicas investigativas promovidas 
pelo Grupo de Pesquisa Práticas e Formação para Docência: educação 
básica e superior (GPDOC), a partir do projeto guarda-chuva: Contextos 
emergentes à gestão pedagógica: desafios à docência em contextos 
de vulnerabilidade social29.

Entendemos a vulnerabilidade social como a condição dos 
grupos de indivíduos expostos a riscos e baixa capacidade material, 
simbólica de famílias e pessoas para enfrentar e superar os desafios 
com que se defrontam. Nesta direção, as noções de carência e de 
exclusão social estão intrinsicamente relacionadas, remetendo-nos a 
fragilidade a que estão expostos determinados grupos ou indivíduos 
(JANCZURA, 2012; CARNEIRO E VEIGA, 2004). Neste contexto, estão as 
comunidades demarcados pela privação de recursos básicos que são 
imprescindíveis para uma vida digna, como a alimentação, assistência à 
saúde, educação, segurança pública, lazer, habitação com saneamento 
básico, trabalho com remuneração justa, “traduzindo debilidades ou 
desvantagens para o desempenho e a mobilidade social dos atores”. 
(VIGNOLI e FILGUEIRAS, 2001, apud ABRAMOVAY et al., 2002, p. 13).

Sabemos que a escola que atende alunos provenientes de uma 
comunidade em situação de vulnerabilidade precisa ter sua gestão 
pedagógica pensada em termos de acolher as “diferentes infâncias 
e experiências que habitam os bancos escolares” (NASCIMENTO; 
POWACZUK, 2019, p. 01), pois é necessário ajudá-las a encontrar 
“novas perspectivas e possibilidades de ler e viver o mundo”, sendo 
através desse trabalho colaborativo, o meio de superação  dos 
obstáculos que os mantêm vulneráveis.

29 Este texto tem seu enfoque na gestão pedagógica e sua correlação com o exercício 
docente, em contextos de vulnerabilidade social. Constitui-se por meio do trabalho 
colaborativo entre docentes da Educação Básica e Superior de diferentes instituições 
educacionais, na esfera pública e privada e acadêmica de graduação e pós-graduação, via 
projetos e pesquisas de graduação, especialização, mestrado. Almeja-se agregar esforços 
direcionados a impactar positivamente diferentes instituições educativas, permitindo 
compreender as problemáticas que impactam a gestão pedagógica e sua correlação com 
o exercício docente, em contextos demarcados pela vulnerabilidade social.
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O compromisso com a garantia da alfabetização nestas 
comunidades coloca-se como necessário pois, de acordo com 
Freire (1998), a alfabetização é um meio pelo qual os desfavorecidos 
socialmente poderem romper com a cultura do silêncio, transformando 
a sua realidade como sujeitos de sua própria história, visto que 
a realidade concreta é a via de acesso para o despertamento da 
consciência crítica já que o conhecimento se constrói a partir da 
realidade existente e não com ideias subjetivas.

Nessa perspectiva, apresentamos nesta produção um recorte 
da investigação que vem sendo desenvolvida, destacando incialmente 
um conjunto de estudos que foram encontrados no estado de 
conhecimento realizado, bem como considerações prelimitares a 
partir das entrevistas realizadas acerca dos desafios da docência 
frente ao processo de alfabetização de comunidades em situação de 
vulnerabilidade social.

PERCURSO METODOLÓGICO

O estudo está sendo desenvolvido pautado em uma abordagem 
qualitativa narrativa de cunho sociocultural, a qual contemplou 
questionários e entrevistas semiestruturadas com professores atuantes 
no bloco pedagógico (1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental), diretora 
e coordenadora pedagógica de uma escola da rede Municipal de 
Santa Maria/RS. A situação de vulnerabilidade social é presente nessa 
comunidade, pois muitos alunos sofrem violência doméstica, tanto 
física quanto emocional; são expostos a circunstâncias inapropriadas, 
de drogadição, prostituição e aliciamento, sendo muitos atendidos 
pelo Conselho Tutelar. Dentre os educandos da escola, ainda, há um 
número considerável de crianças e adolescentes que são acolhidos 
em abrigo para menores30.

30 Fonte: PPP e Censo Escolar
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Buscamos compreender os desafios implicados na gestão 
pedagógica dessa escola em investigação, na perspectiva de projetar 
ações compartilhadas capazes de favorecer a gestão do trabalho 
pedagógico neste contexto. Os objetivos específicos do estudo 
são: identificar os desafios implicados no processo de alfabetização 
de crianças em situação de vulnerabilidade social; reconhecer as 
concepções docentes no que se refere a relação aprendizagem escolar 
e vulnerabilidade social; desenvolver um plano de ação colaborativo 
capaz de favorecer a gestão do trabalho pedagógico.

Por se tratar de uma pesquisa sobre relações pedagógicas, 
fenômenos sociais, contextos educativos, crenças, valores, práticas 
educacionais, construída mediante a reflexão e investigação do 
contexto escolar, o pesquisador precisa compreender a realidade, com 
a utilização de instrumentos que desvendam o objeto de estudo.

Neste sentido, elencamos como instrumento central as narrativas 
dos sujeitos participantes da pesquisa, as quais serão analisadas e 
interpretadas  a partir da realidade sociocultural da qual eles fazem 
parte, assim como buscará compreender o processo de transformação 
que será desvendado pelos participantes sobre os seus pensamentos, 
crenças e convicções a partir desses relatos. Conforme nos elucida 
(BOLZAN, 2002; BOLZAN et al., 2010, 2013) essa é uma abordagem 
que manifesta a subjetividade e a objetividade das relações sociais por 
eles experenciadas, tornando indispensável o conhecimento sobre as 
formas de mediações estipuladas no ambiente sociocultural em que os 
professores se encontram.

A coleta de dados se deu no período de janeiro a março de 
2020, através de questionários e entrevistas semiestruturadas como 
forma de aprofundar as questões a serem investigadas e permitir uma 
relação mais próxima com o objeto de estudo, de forma que não se 
obteria por outro meio. Os instrumentos da investigação contemplam 
questões relativas a: concepção de alfabetização, concepção sobre 
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vulnerabilidade social e as (im)possibilidades de aprendizagem, 
desafios da gestão e desafios e exigências do trabalho pedagógico.  

Desse modo, consideramos que a partir da dialogicidade 
promovida, é possível analisar e refletir sobre a historicidade dos sujeitos 
participantes do estudo, pois é nessa interação entre pesquisador e objeto 
da pesquisa, nessa troca de princípios é que se produz a linguagem que 
retratará a experiência vivida pelas professoras colaboradoras, sendo 
que, por meio dessa experiência, é que ele se mostra e reflete o contexto 
social em que está inserido, permitindo que se compreendam melhor 
suas motivações e propósitos naquele determinado período.

ALFABETIZAÇÃO E VULNERABILIDADE 
SOCIAL: PESQUISAS SOBRE O TEMA 

As dificuldades de garantir os direitos de aprendizagem no 
processo de alfabetização, insistem em estar cada vez mais presente nas 
escolas públicas brasileiras. Desafio que se instaura há anos em nossa 
realidade educacional e tem-se agravado, particularmente nos contextos 
de vulnerabilidade social. Nesta direção, a vulnerabilidade social tem 
se colocado como um desafio cotidiano em muitas escolas públicas, 
especialmente aquelas que atendem uma parcela da população que 
tem muitos de seus direitos básicos negados ou negligenciados.

Compreendemos o processo de alfabetização como uma forma 
de se apoderar da função social da escrita, já que as crianças advindas 
de contextos sociais diferentes apresentam desempenhos distintos 
tendo em vista as experiências que possuem com relação a cultura 
escrita. Consideramos que o desafio da escola em alfabetizar está 
na a valorização da diversidade de saberes e que esses possam ser 
parte do ambiente dos diversos grupos sociais e respondam aos reais 
interesses e carências dessas coletividades.
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Diante disso, nossa mobilização como professoras e 
pesquisadoras está em repensar práticas alfabetizadoras e criar 
ações efetivas emancipatórias, a fim de garantir às crianças o acesso 
e a permanência no ambiente escolar, contribuindo para o avanço 
de questões que envolvem a gestão do trabalho pedagógico no 
processo de alfabetização e sua correlação com o exercício docente 
em contextos de vulnerabilidade social.

Nesta perspectiva, apresentamos algumas pesquisas localizadas 
sobre a temática proposta, as quais compõem o mapeamento31 preliminar 
realizado na condução do estudo em curso. Neste trabalho, destacamos 
as pesquisas de Martins (2018), Souza (2016), Alves (2014), Moraes 
(2014), Oliveira (2015), Silva (2014), Martins (2015), Lucchesi (2014), as 
quais enfocam a relação alfabetização e vulnerabilidade social.

Martins (2018), desenvolve seu trabalho a partir da proposta 
educativa do Movimento de Educação Popular e Promoção Social 
Fé e Alegria, localizado no município de Palhoça – SC, que propõe a 
investigação sobre como se dá essa proposta de educação popular junto 
às crianças e adolescentes oriundos de famílias de baixa renda e em 
situação de vulnerabilidade social, que ocorre no período do contra turno 
escolar, como também a formação dos trabalhadores sociais, com vistas 
a elaborar uma proposta de formação permanente. O estudo conclui 
que há indicações de emancipação e transformação social na vida das 
crianças e adolescentes, embora frágeis. Nas palavras de Martins (2018):

A instituição tem sido espaço importante de proteção social 
para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social que a frequentam, impedindo que as mesmas fiquem 

31 No intuito conhecer estudos já realizados sobre os temas em questão, utilizamos como 
aporte a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que tem por 
finalidade dispor eletronicamente, além da divulgação nacional e internacional, as teses e 
dissertações produzidas no País e no exterior, dando maior visibilidade à produção científica 
nacional.  Na realização da sondagem utilizamos quatro descritores: “Vulnerabilidade 
social”; “Vulnerabilidade social – Educação”; “Vulnerabilidade social – Alfabetização”; 
“Desempenho escolar – Vulnerabilidade social”.
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expostas a situações de violência física e psicológica, caso 
estivessem na rua ou mesmo em casa, colaborando, desse 
modo, na garantia de direitos sociais dessa parcela da 
população. (MARTINS, 2018, p. 112).

Diante disso, os resultados propõem a adoção de um projeto 
de formação permanente dos trabalhadores sociais dessa instituição, 
como para os demais centros socioeducativos de Fé e Alegria no 
Brasil, na perspectiva da Educação Popular.

Souza (2016) aborda em sua pesquisa o papel da escola 
na proteção de jovens em situação de vulnerabilidade social das 
influências da criminalidade, baseando sua concepção de educação 
como instrumento de formação do ser humano que não se restrinja 
a mera formação de mão de obra para atender ao mercado. Assim, 
o autor observou o dia a dia de uma escola pública em uma cidade 
catarinense, com uma população de baixa renda que vive em situação 
de vulnerabilidade social, onde os serviços públicos são ineficientes às 
necessidades; localizada em uma área degradada pela venda e uso de 
entorpecentes, marcada pela violência. Souza investigou a concepção 
desses estudantes e dos professores acerca da violência e do papel 
social da instituição educativa, sendo que tanto os professores como 
os alunos entrevistados, mostraram percepções semelhantes quanto 
ao potencial da instituição para atuar na proteção desses jovens 
à marginalização. Os discentes, ainda, se mostraram favoráveis à 
criação de projetos culturais na escola, pois esses seriam uma forma 
de proteção para os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade 
social. No entanto, a análise da pesquisa indica que os próprios 
jovens reconhecem que, apesar da potencialidade da escola para agir 
na proteção desses jovens em situação de vulnerabilidade, contra a 
criminalidade, está sendo subaproveitada. Souza (2016, p. 100) afirma:

A instituição escolar está sendo subaproveitada no que se refere 
à formação de seres humanos. Apesar de todas as carências, 
ela consegue instruir e preparar os jovens para o mercado de 
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trabalho, mas ela pode ir muito além dessa formação reprodutora 
das relações sociais. Ela pode formar seres humanos solidários, 
conscientes e autônomos. Esse tem sido o grande sonho de 
muitos educadores.

No trabalho desenvolvido por Alves (2014), nota-se a clara 
definição dos papéis da família e da escola como espaços de 
desenvolvimento humano nos diferentes campos: físico, cognitivo, 
afetivo e social, onde a criança é preparada para a sua introdução 
na sua cultura, desenvolvendo as suas interações sociais. E nessa 
conjuntura é que esse trabalho objetiva analisar essa relação entre 
família e escola, entendendo as representações sociais que famílias 
que vivem em situação de vulnerabilidade social no município de 
São Lourenço da Mata (Recife) elaboram sobre a escola. Após a 
participação de dez membros de famílias de estudantes de escolas 
municipais, como resultado alcançado percebeu-se que a escola 
ainda é vista como uma instituição de educação e respeito, local que 
possibilita aos seus filhos um futuro mais digno, além da probabilidade 
de um bom emprego e a melhoria das condições de vida. Na fala de 
Alves (2014) percebemos claramente essa consideração pela escola:

Podemos dizer que os dados da pesquisa apontam fortes 
indícios na direção de que a família da classe menos favorecida, 
da mesma forma que a de outras classes sociais, reconhece o 
papel que a Escola tem na vida de seus filhos, no sentido de 
romper com o ciclo de pobreza e a desqualificação profissional, 
que, há gerações, acompanham essa faixa da população. 
Diante disso, talvez possamos ousar dizer que a Escola Pública 
precisa urgentemente rever suas práticas pedagógicas que, 
histórica e perversamente, reforçam o ciclo vicioso de evasão e 
repetência. Nossos resultados nos falam que não é isso que as 
famílias querem para seus filhos, pois elas reconhecem o valor 
da Escola, demonstram que se esforçam para que seus filhos 
nela permaneçam. (ALVES, 2014, p. 82.)

Em Moraes (2014), encontramos uma investigação realizada em 
uma escola localizada em contexto social adverso e com alto grau de 
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vulnerabilidade social, na região leste de Belo Horizonte – MG, sobre 
as ações gestoras em relação aos alunos para que alcançassem 
resultados satisfatórios em avaliações sistêmicas. Com o propósito 
de aprimorar a gestão dessa escola e, ainda, garantir a melhoria da 
qualidade do ensino na Escola Municipal Branca de Neve se objetivou 
a criação de um Programa de Melhoria da Gestão Escolar a partir da 
experiência profissional da autora da pesquisa, a fim de aprimorar 
as ações da gestão escolar atual e as que sucederão além de dar 
uma resposta às ações e projetos já implementados na escola. Essa 
escola foi escolhida para a pesquisa por estar inserida num contexto 
de grande vulnerabilidade social e por essa condição, apresentava 
muitos problemas em relação à infrequência dos alunos e falta de 
envolvimento das famílias com a escola. No entanto percebe-se 
que, mesmo inserida nesse contexto preocupante, onde o consenso 
mostraria uma escola de fracasso em seu desempenho, com resultados 
insatisfatórios, é uma escola que se destaca de outras de mesmo 
referencial, especialmente nos anos iniciais. A autora conclui que as 
pesquisas feitas sobre eficácia escolar apontam que as boas práticas 
escolares dão resultados positivos. Em sua fala Moraes (2014, p. 87), 
afirma: “Assim sendo, as ações de boa prática escolar encontradas 
na EMBN, como a organização da gestão, a ênfase pedagógica e o 
bom clima escolar (fatores que interligados são os responsáveis pelo 
desempenho satisfatório dos seus alunos) também são evidentes”.

A pesquisa elaborada por Oliveira (2015) traz o estudo de uma 
escola pública periférica localizada na cidade de São Paulo, que, 
apesar do alto grau de vulnerabilidade social dessa comunidade 
onde está inserida, apresenta índices acima da média da cidade nas 
avaliações externas. O autor coloca como questão central as relações 
de poder existentes na escola, se elas favorecem ou atrapalham o 
aprendizado dos educandos. Após os estudos, observações, reuniões 
e conversas com a comunidade escolar (pais, alunos, professores), 
verificação de registros, Oliveira destaca uma postura ‘policialesca’ da 
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escola e professores em relação aos alunos. Embora o objetivo dessa 
postura, segundo a escola, fosse o de harmonizar a convivência entre 
os alunos, o autor analisa como instrumentos de repressão. Apesar 
disso, as avaliações governamentais mostram que a escola em 
estudo tinha resultados satisfatórios quando equiparada com outras 
instituições públicas da região e da cidade, o que se conclui que a 
escola atinge um de seus principais objetivos que é o aprendizado de 
seus discentes, apesar de seu ambiente de coibição. E, diante desse 
resultado, o autor levanta a seguinte questão:

Todavia, uma boa escola necessita ser repressora? Essas 
considerações, que me angustiam como professor, por outro lado, 
enquanto pesquisador permite-me refletir sobre a real função da 
escola pública, em particular, a periférica. É possível pensarmos 
em uma escola pública democrática? Podemos, enquanto 
educadores, respeitar as experiências e os contextos social, 
cultural e histórico de cada indivíduo? (OLIVEIRA, 2015, p. 109)

Em sua investigação, Silva (2014) analisa o processo de 
implementação do Projeto Estratégico Educação em Tempo Integral 
(PROETI) em uma escola mineira que acolhe alunos pertencentes a 
uma comunidade de alta vulnerabilidade social, moradores de áreas 
de risco e que apresentam um desempenho escolar insuficiente. O 
estudo mostra que o tempo integral é uma probabilidade de garantir 
uma educação de qualidade, pois visa expandir as possibilidades 
de aprendizagem das crianças e adolescentes, na tentativa de 
proporcionar um desempenho mais eficaz dos alunos através do seu 
desenvolvimento em diferentes dimensões, como intelectual, física, 
mental, emocional, de valores e respeito à diversidade, solidariedade 
e exercício da cidadania. Ou seja, viabilizar o acesso a diferentes 
contextos socioculturais que os alunos advindos de uma realidade de 
vulnerabilidade social não teriam alcance.

A pesquisa realizada por Martins (2015) aborda o tema “as 
boas práticas escolares e os fatores de alto desempenho em escolas 
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localizadas em regiões de alta vulnerabilidade social”. A fim de atingir 
seus objetivos, o autor realizou seus estudos em duas escolas da rede 
municipal de ensino, no município de Ferraz de Vasconcelos – SP, 
selecionadas a partir dos resultados do Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB) de 2011 e o Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados do mesmo 
ano. Tanto uma quanto a outra escola localizam-se em regiões de alta 
vulnerabilidade social, porém com resultados bem diferentes quanto 
ao seu desempenho, conforme os índices do ano de 2011. Conforme 
resultado da pesquisa, os fatores de alto desempenho são aqueles 
“relacionados com as práticas pedagógicas, como o compromisso 
com o ensino e a aprendizagem e o reforço escolar adequado, seguido 
dos relacionados com os recursos escolares, como a boa infraestrutura 
da escola; os fatores relacionados com a gestão escolar, tais como 
a liderança do diretor e a participação das famílias nas reuniões, 
nas atividades da escola e na vida escolar do aluno; o clima escolar 
harmonioso e disciplinado” se mostrou relevante, conforme a opinião 
dos entrevistados, sendo esses fatores essenciais para a eficácia das 
práticas escolares. Também se pode destacar o trabalho pedagógico 
com o foco na aprendizagem e o cumprimento do conteúdo curricular, 
o trabalho por meio de projetos, atividades de reforço, disciplina dos 
alunos, trabalho em equipe, assiduidade dos professores, bem como 
atividades que envolvam a participação das famílias, como boas práticas 
escolares que foram apontadas nas entrevistas e nos grupos focais. 

Assim, fica evidente que as práticas e os fatores escolares 
podem fazer a mudança no desempenho de uma escola, sendo capaz 
de impulsionar elevados resultados nas avaliações de larga escala, 
também o contrário é uma possibilidade.

Lucchesi (2014) em sua pesquisa sobre o desempenho ineficiente 
de uma escola municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
do município de Limeira – SP busca identificar as causas desse baixo 
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desempenho, além de propor ações que modifiquem positivamente 
esses resultados. A escola está organizada por Ciclos, sendo que o 
primeiro compreende os três primeiros anos do Ensino Fundamental e 
o segundo ciclo o quarto e o quinto ano, com reprovação ao final de 
cada um. Está situada em região periférica de grande vulnerabilidade 
social e apresenta o pior IDEB do município, sendo necessário buscar 
dados referentes às causas atribuídas a esse fracasso e às dificuldades 
de melhoria do desempenho dos alunos, através de entrevistas com o 
corpo docente, coordenador pedagógico, pais de alunos e o vice-diretor. 

Depois da pesquisa de campo, percebeu-se a privação de uma 
cultura e de uma prática voltada para o processo de aprendizagem, a 
inconstância da formação do corpo docente e de toda a equipe que, 
por motivos diversos, não demonstrou ter um comprometimento com 
a melhoria do ensino, assim como a falta de parceria com a família. 
Contexto caótico completado por uma visão parcial da realidade, 
onde as discussões se pautam nos resultados se voltando ao quadro 
socioeconômico dos alunos, de vulnerabilidade social em que 
estão inseridos e menos ao papel da escola como responsável pelo 
desenvolvimento da aprendizagem.

Considerando os estudos analisados percebemos que, apesar 
do contexto de grande vulnerabilidade social em que as escolas 
pesquisadas se encontram inseridas, não indicam que sejam instituições 
com baixo desempenho escolar. Algumas demonstram ser possível 
reverter resultados ineficientes com ações coletivas, com uma gestão 
pedagógica comprometida com o processo de ensino, que tenha um 
efetivo Plano Político Pedagógico voltado a atender às necessidades 
dessa realidade. A utilização de objetivos e metodologias claras 
e coerentes com esse contexto, aliada com professores atuantes e 
engajados, que proporcionem aulas bem estruturadas, poderão obter 
um processo de aprendizagem satisfatório; parceria entre escola/
família, a fim de fortalecer a participação e a responsabilidade de cada 
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uma no melhoramento desse processo, além de uma organização 
escolar voltada à aprendizagem, onde se supere os estigmas do 
fracasso escolar devido às condições socioeconômicas dos alunos e 
se garanta o direito de acesso e permanência desses com qualidade. 

Outras, porém, por falta de uma gestão pedagógica eficaz, 
que em vez de buscar soluções para resolver o desempenho escolar 
insuficiente, acentuam os problemas e justificam o fracasso pelas 
condições precárias de vida dos alunos, contribuem para aumentar os 
índices de evasão, repetência e exclusão social.

A partir das leituras realizadas sobre essas investigações ficou 
evidente que é cada vez mais necessário que se levante algumas 
questões acerca do papel da escola frente aos resultados ineficazes 
na aprendizagem, especialmente no processo de alfabetização, 
aliadas às condições de vulnerabilidade social em que os alunos se 
encontram; assim como, parece pertinente a análise sobre o papel 
do professor e suas concepções frente a esses desafios, no que diz 
respeito às mudanças e reflexões sobre as práticas pedagógicas, 
bem como a relação entre desempenho escolar e os contextos de 
vulnerabilidade social.

Desta forma, salientamos a relevância desta pesquisa, a partir do 
que observamos em boa parte das discussões sobre vulnerabilidade 
social aliada a desempenho escolar, que, nos últimos anos, caminhou-
se no sentido de se viabilizar gestões pedagógicas propositivas, 
capazes de transformar índices positivamente, em escolas que se 
situam em regiões de alta vulnerabilidade social; assim como, gerar 
políticas públicas educacionais que atendam às necessidades dos 
sistemas públicos de ensino para buscar melhorias na aprendizagem 
dos alunos, atendendo ao que se propõe em lei, ou seja, proporcionar 
uma educação de qualidade que atenda a todos de forma equitativa.
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CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

Conforme exposto até aqui, no decorrer da pesquisa, 
ambicionamos compreender as implicações na gestão pedagógica 
de escolas que atendem comunidades em situação de vulnerabilidade 
social, assim como identificar os desafios no processo de alfabetização 
dessas crianças e reconhecer as concepções docentes no que se 
refere à relação aprendizagem escolar e vulnerabilidade social.

A partir do percurso metodológico apresentado, buscamos os 
elementos referentes ao problema de pesquisa levantado, através 
das narrativas das professoras participantes desse estudo. Nesse 
seguimento, foi possível salientar que as professoras colaboradoras 
da pesquisa, ao serem interrogadas sobre suas concepções de 
alfabetização a destacam como um processo não-mecânico de 
construção da leitura e da escrita, enfatizando a importância de uma 
aprendizagem significativa, ou seja, a defesa por um processo de ler 
e escrever não desvinculado a um significado, em que ele não pode 
ser visto como mera transferência de conhecimento, num processo 
automático, mas uma construção que demanda uma forma crítica de 
compreender e de realizar a leitura da palavra e do mundo.

Se ela leu uma frase ela tem que dizer para ti o que que 
ela entendeu, não é ela ler por ler mecanicamente, não é 
alfabetização se não envolva todos os aspectos do ser humano, 
da criança, principalmente (Professora L).

O aluno tem que compreender a sua situação, saber entender; 
também leitura visual, de um cartaz, de um símbolo, como 
relacionar com os outros, isso tudo é alfabetização, não é só ler 
e escrever (Professora M). 

Podemos inferir que as argumentações das professoras se 
aproximam das discussões de teóricos contemporâneos (FREIRE, 
1997; FERREIRO, 1981) que argumentam a importância de se 
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repensar a aquisição da língua escrita para além de um processo 
de decodificação; compreender a relevância de um processo de 
alfabetização que esteja direcionado à formação e ao desenvolvimento 
do ser humano em seus múltiplos aspectos.

Deste modo, a partir das narrativas docentes podemos perceber 
o reconhecimento de um ensinar comprometido com o respeito ao 
cotidiano e dos interesses dos alunos. E, nessa tarefa, o professor 
tem um papel fundamental de mediador nesse processo, valorizando 
o conhecimento prévio do aluno, usando-o para a aquisição de novos 
conhecimentos, a fim de tornar a aprendizagem relevante e definitiva.

Partindo dessa premissa de que é na mediação que está 
implicada a forma como percebemos as condições e possibilidades 
de aprendizagem dos estudantes é que vimos o quanto é necessário 
valorizarmos o educando pelas suas experiências para que a 
aprendizagem não seja meramente cognoscitiva, mas ocorra de forma 
significativa, de modo a  oferecer maiores oportunidades de interação 
com novas situações e, consequentemente, novos conhecimentos.

Nesta perspectiva é fundamental considerarmos as concepções 
docentes acerca das possibilidades de aprendizagem das crianças 
com as quais atua, bem como os desafios que se apresentam no 
cotidiano escolar diante de crianças que, apesar das mediações 
vivenciadas no contexto escolar, não atingem as aprendizagens 
esperadas no currículo.

Importante é ler e escrever porque sem isso também é difícil, 
né. Mas ter essa linguagem também para o mundo porque 
tem alguns que talvez não consigam escrever, mas eles vão 
conseguir se virar bem mesmo sem escrever, só olhando, 
entendendo, porque essa leitura do mundo é muito importante 
também (Professora M).

Nesse enfoque, voltamos à reflexão sobre a possibilidade de 
a alfabetização ser um processo exitoso a todos, ou seja, será que 
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todas as crianças podem ser alfabetizadas? Sabemos que o papel 
fundamental da escola é justamente acolher, valorizando a diversidade 
de saberes, a fim de possibilitar a todos o acesso e permanência nesse 
ambiente, porém percebemos que a escola acaba negligenciando em 
suas atribuições, criando obstáculos muitas vezes para a permanência 
das crianças das classes populares, já que mais de oito milhões 
de crianças em idade escolar ficam fora da escola e, talvez, jamais 
tenham acesso a ela; e aquelas que tem o acesso passam por outras 
adversidades para conseguirem ter sucesso nessa instituição.

Assim, sendo as crianças as grandes responsáveis pelo seu 
próprio insucesso, a escola se exime de sua culpa e dispensa buscar 
outras justificativas para o problema, corroborado para o aumento da 
marginalização, já tão evidente no ensino público brasileiro.

De acordo com Pereira (2009), a instituição escolar fica 
paralisada, fragilizada diante das situações adversas que enfrenta; 
dificultando, assim, cumprir sua função de promover aprendizagens, e, 
especialmente quando está inserida em um contexto de vulnerabilidade, 
é que a escola precisa ir além de suas atribuições, ou seja, contemplar 
o desenvolvimento da criança nos aspectos físico motor, cognitivo, 
emocional afetivo e social. Porém, os estudos de Pereira (2009) 
reiteram que muitas escolas usam dessa atribuição para reforçar as 
desigualdades, reproduzindo a exclusão, aumentando a indiferença, 
invisibilizando cada vez mais o aluno já marginalizado socialmente, 
naturalizando o fracasso.

Frente a essa colocação, podemos afirmar que, embora existam 
políticas públicas que ditem diretrizes sobre o direito de acesso 
e permanência na escola e garantam aos cidadãos a efetivação 
desse direito, na prática há a dificuldade de se implementar essa 
legitimidade, o que causa muita angústia nas professoras, de acordo 
com suas narrativas.
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O fato é que não foi feito um investimento maciço para a garantia 
das condições de acesso e permanência dos educandos na escola, 
tornando-se urgente que a escola quebre o paradigma da exclusão e 
legitime a emancipação dos alunos com o compromisso em oferecer 
oportunidades de ingresso e continuidade a eles, de forma igualitária, 
promovendo uma educação participativa e colaborativa que possibilite 
a aprendizagem de todos.

Diante do exposto, ao finalizarmos estas considerações, 
consideramos que é necessário que se invista em estratégias que 
auxiliem, de fato, professores e estudantes a compreenderem que a 
aprendizagem é o objetivo primordial da escola. E, a partir disso, para 
se garantir a educação para todos, com os alunos obtendo êxito em sua 
aprendizagem, a escola precisa procurar novos meios de superação 
dos instrumentos políticos e pedagógicos que favorecem a continuidade 
da exclusão. É necessário que a escola ressignifique estereótipos e 
minimize, com urgência, o seu caráter reprodutor e transforme-se em 
local acolhedor e democrático, onde todos possam aprender de modo 
a estar apto para atuar de forma consciente no mundo.
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INTRODUÇÃO 

A busca por uma educação com qualidade e de direito de todos 
é constantemente observado pelo modo com que o processo educativo 
se desenvolve, os agentes envolvidos, suas concepções para a 
integração da teoria com a prática. Para isso há um intenso movimento 
de construção e reconstrução de políticas públicas educacionais para 
que realidades possam ser desvendadas, compreendidas e analisadas 
independente do contexto histórico, social ou político (BITTENCOURT, 
2017; VIEIRA, 2014; LEÃO, ANTUNES, 2019), de forma que possa 
subsidiar o desenvolvimento constante dos sujeitos sociais capazes de 
definir seus direitos, suas conquistas e reconhecimento de si próprio, 
exercendo a cidadania como processo coletivo (BRASIL, 1988).

O processo de elaboração de políticas públicas implica um 
movimento de investigação, a problematização e a elaboração de 
ações que levam a mudanças significativas. Uma dessas políticas foi 
desenvolvida por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) no período de 2012 a 2018, cuja proposta, ousada, 
movimentou no cenário educacional brasileiro profissionais em grupos 
formadores, orientadores e de professores alfabetizadores para 
desenvolver ações para garantir a alfabetização de crianças até o 3º 
ano do Ensino Fundamental (BRASIL, 2012; LEÃO, ANTUNES, 2019).

O PNAIC configurou-se numa política pública de formação 
continuada para professores alfabetizadores ao permitir no decorrer 
de suas atividades retomar conceitos teórico-didáticos, novas 
abordagens de trabalho, redesenhou cenários educativos e integrou 
um conjunto de investimentos direcionados para a qualificação 
docente e valorização profissional.

Leão e Antunes (2018), em estudos sobre o PNAIC, enfatizam 
que o programa  mobilizou saberes e provocou rupturas no que se 
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compreendia por currículo, entendendo a mudança de um regime 
seriado para a organização de ciclo no período de alfabetização para 
o Ensino Fundamental, composto por nove anos de duração, sendo 
que os três primeiros anos compõem o Ciclo de Alfabetização.

Para Gelocha e Dalla Corte (2018), o PNAIC potencializou 
práticas docentes a partir das necessidades dos contextos escolares 
e que, consequentemente, provocou a redução dos indicadores de 
analfabetismo no Brasil.  Estas mudanças, advindas da melhoria 
das práticas pedagógicas e da formação continuada resultaram em 
aprendizagens significativas e a compreensão do Ciclo de Alfabetização 
a ser vivenciada pelas crianças.

O estudo desenvolvido por Antunes, Roos e Fioreze (2018) 
destaca que no Estado do Rio Grande do Sul 314 municípios 
realizaram a adesão ao PNAIC e o programa movimentou diferentes 
Instituições de Ensino Federal, Estadual e Municipal. Nesse contexto a 
Secretaria Municipal de Educação (SMEd) do município de Ijuí aderiu 
a implementação do PNAIC no ano de 2013, associando as atividades 
desenvolvidas pelo Programa a sua proposta denominada de “ABC 
Tempo de Alfabetizar,  tendo como  finalidade de “criar estratégias para 
garantir o sucesso da alfabetização das crianças até os oito anos de 
idade, matriculados na Rede Municipal de Ensino” (SMED, 2013, p. 1). 

Assim, no período de 2018 a 2020, foi desenvolvida uma 
pesquisa com o propósito de investigar as repercussões do PNAIC 
para a formação de professores alfabetizadores na Rede Municipal 
de Ensino de Ijuí/RS.  A produção de dados ocorreu por questionário 
estruturado e registros institucionais e pessoais. Parte dos resultados 
dessa pesquisa proporcionaram inquietações para intervir nesse 
contexto, alcançando as proposições de intervenção social defendidas 
pelo Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional (PPPG), nível Mestrado Profissional da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM).
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Dessa forma, objetiva-se relatar e problematizar o desenvolvimento 
dos Encontros de Formação on-line para Coordenadores e Professores 
do Ensino Fundamental I da Secretaria Municipal de Educação de Ijuí 
vinculado ao “Programa ABC Tempo de Alfabetizar” e ao “Programa 
de Formação Continuada Refletir”, como programas decorrentes dos 
estudos e pesquisas desenvolvidas até o momento.

Os achados desenvolvidos na Pesquisa realizada durante o 
Mestrado Profissional do PPPG/UFSM deram subsídios para apresentar 
uma proposta de intervenção já no decorrer da pesquisa tendo em 
vista o cenário de atuação profissional da mestranda pesquisadora. 
Foi proposto um Plano de Intervenção intitulado “ABC Tempo de 
Alfabetizar: Tô ligado” que se articulasse aos Programas de Formação 
Continuada de Ijuí a fim de problematizar a prática pedagógica, a partir 
das novas exigências da atualidade.

Objetiva-se, dessa forma, contribuir com o “Programa ABC 
Tempo de Alfabetizar” como Política Pública de Educação do Município 
de Ijuí o qual seria desenvolvido a partir da revitalização dos Programas. 
A intenção era problematizar o processo de ensino e possibilidades 
de discussão pelas tecnologias educacionais através de encontros de 
formação continuada online.  Para tanto, partiu-se de discussões que 
contemplassem as Políticas Curriculares de Alfabetização, fortalecendo 
o grupo de professores do Ciclo de Alfabetização para ressignificar 
planejamento, encaminhamento e acompanhamentos das atividades 
não presenciais e desencadeando na proposição de um Seminário de 
Socialização e avaliação das atividades desenvolvidas com a Rede 
Municipal de Ensino de Ijuí com atividades a serem desenvolvidas no 
período de junho a dezembro de 2020.

A apresentação desta proposta provocou movimentos entre 
o grupo de coordenadores da SMEd, que, após ser analisado e 
discutido, foram readequados em uma nova proposta. Reconheceu-
se que esta deveria ser implementada na Rede Municipal de Educação 
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para Coordenadores Pedagógicos e professores alfabetizadores que 
atuavam no Ensino Fundamental I, de tal forma que atendesse as 
necessidades e demandas pedagógicas.

Foi delineado, desta forma, ‘Encontros de Formação On-line” 
para que viabilizassem diálogos entre práticas pedagógicas baseado 
na formação e em experiências ainda decorrentes do PNAIC. Assim, 
como, buscou-se realizar adequações de modo que acolhesse as 
medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(COVID-19) no âmbito do Município de Ijuí. Na qual as atividades da 
Rede Municipal de Ensino foram suspensas conforme o art. 4º do 
Decreto Executivo Nº 6.975 em 17 de março de 2020 (IJUÍ, 2020).

ENCONTROS DE FORMAÇÃO ON-LINE PARA 
COORDENADORES E PROFESSORES

A formação continuada contempla as reflexões para a prática 
pedagógica, promovendo ressignificação nos diferentes contextos. 
Para Leão e Antunes (2019), essa se relaciona os percursos formativos 
como conjunto de caraterísticas: ideologias, valores, relações, 
conhecimentos, saberes, estruturas de poder, procedimentos 
metodológicos, visões de mundo, experiências que devem ser 
consideradas nas instituições escolares.

Dessa forma, desenvolveu-se dois momentos de Encontros de 
Formação On-line com Coordenadores Pedagógicos e Professores do 
Ensino Fundamental I no período junho/agosto de 2020, sistematizado 
na Figura 1. Para que houvesse a adesão dos profissionais, ocorreu a 
sensibilização através de Convite Formal e pelas Redes Sociais.
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Figura 1- Sistematização dos Encontros de Formação On-line

Fonte: Elaboração das autoras.

 O “1º Momento” foi desenvolvido em dois encontros para 
discutir sobre o período de distanciamento social. Bem como refletir 
os desafios da educação em desenvolver sua prática pedagógica no 
período de afastamento de atividades presenciais. Os Encontros foram 
viabilizados a partir da Plataforma Google durante o mês de junho, e 
estão sistematizados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Sistematização dos Encontros de 
Formação On-line do “1º Momento”

Encontro I

Objetivo específico: dialogar e refletir sobre o período de isolamento 
social e debater os desafios da alfabetização em tempos de Pandemia;
Data e horário: 12/06/2020, 14 horas;
Participantes: 105 educadores, entre Coord. Pedagógicos 
do Ensino Fundamental I e professores que atuam em 
turmas do Ciclo de Alfabetização (1º e 3º anos).
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos 
da SMEd; Leitura deleite a partir da reprodução do vídeo “As Borboletas”; 
socialização de saberes com a Professora Doutora e Docente da UFSM 
Débora Ortiz Leão da UFSM com a  palestra  intitulada “Desafios da 
Alfabetização em tempos de Pandemia” e com a Enfermeira e Doutoranda do 
Programa de Pós Graduação em Enfermagem/UFSM Elisa Rucks Megier com 
a palestra “Educação e saúde; percepções de quando o essencial é invisível 
aos olhos” e espaço para manifestações e contribuições dos  participantes.

Encontro II

Objetivo específico: discutir sobre a importância do trabalho 
Interdisciplinar e refletir sobre o período de Pandemia, o cuidar 
de si e as relações que são invisíveis nesse período.
Data e horário: 29/06/2020, 14 horas;
Participantes: 89 educadores, entre Coordenadores Pedagógicos e 
Professores dos 4º e 5º Anos (R1 e R1) do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos 
da SMEd; Leitura deleite a partir da poesia “O tempo” de Mario Quintana;  
socialização de saberes com o Secretário Municipal de Educação de 
Ijuí Professor Eleandro José Lizot  com a fala relacionada a “Trabalho 
Interdisciplinar em tempos de Pandemia: subsídios da metodologia de 
Projetos” e com a Enfermeira e Doutoranda do Programa de Pós Graduação 
em Enfermagem/UFSM Elisa Rucks Megier com a palestra “Educação e 
saúde; percepções de quando o essencial é invisível aos olhos”; assim como 
foi oportunizado também espaço para os participantes se manifestarem.

Fonte: Elaboração das autoras.

 O “2º Momento” foi desenvolvido em cinco encontros tendo 
como propósito aperfeiçoar habilidade oral e escrita dos Coordenadores 
e professores do Ensino Fundamental I e trabalhado com a temática 
a “Educação que faz a diferença...Bom percurso da Rede Municipal...
Ensino fundamental I”. Foi solicitado aos coordenadores pedagógicos 
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a construção de atividade através da escolha de uma imagem e escrita 
que se relaciona ao desenvolvimento profissional e cotidiano da escola. 
Os Encontros foram viabilizados a partir da Plataforma Google e estão 
sistematizados no Quadro 2.

Quadro 2 – Sistematização dos Encontros de 
Formação On-line do “2º Momento”

Encontro I

Objetivo específico: aprimorar a habilidade comunicativa diante 
de tecnologias de informação e relatar experiências do uso de 
recursos eletrônicos para desenvolver as práticas educativas.
Data e horário: 17/08/2020, 14 horas
Participantes: 17 Coordenadores Pedagógicos e 65 
Professores do 4º Ano do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos da 
SMEd; apresentação de cada professor (nome, escola que trabalha, função 
que desempenha R1 ou R2), bairro que reside...) e relato das suas experiências 
de trabalho, desenvolvimento das atividades, inquietações referentes a 
sentimentos desenvolvidos nesse período de pandemia. Leitura deleite a 
partir da reprodução do vídeo “Cuerdas” e reflexões na (re)significação 
do fazer pedagógico na promoção de aprendizagens significativas.

Encontro II

Objetivo específico: refletir sobre atividades não presenciais bem 
como na possibilidade de (re)significar atividades pedagógicas 
que desenvolvem criatividade, a curiosidade, atitudes, valores   das 
crianças considerando os diferentes contextos familiares, que 
nesse momento acompanham a realização destas.
Data e horário: 18/08/2020, 14 horas
Participantes: 17 Coordenadores Pedagógicos e 54 
Professores do 3º Ano do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos 
da SMEd; Leitura deleite a partir da reprodução do vídeo “Bambu 
Chinês”. Apresentação e reflexão dos desafios do 3º ano do Ensino 
Fundamental I na sistematização da alfabetização que envolvem as 
competências  da leitura, escrita e comunicação; diálogos sobre a 
possibilidade de (re)significar atividades pedagógicas que desenvolvem 
criatividade,  curiosidade, atitudes, valores das crianças considerando 
os diferentes contextos familiares e  socialização dos coordenadores 
pedagógicos na escolha da imagem que representou o grupo de 
professores e dos critérios que estabeleceram para a escrita do texto.
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Encontro III

Objetivo específico: aprofundar conhecimentos sobre o trabalho 
desenvolvido no 2º ano com a alfabetização e letramento contemplando 
a interdisciplinaridade, refletir sobre o currículo a ser desenvolvido, 
considerando a organização curricular, o replanejamento de 
atividades e formas de repensar a avaliação dos alunos.
Data e horário: 20/08/2020, 14 horas
Participantes: 17 Coordenadores Pedagógicos e 63 
Professores do 2º Ano do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos 
da SMEd; Leitura deleite a partir da reprodução de vídeo; leitura dos 
registros escritos e da descrição da imagem pelos coordenadores para 
o grupo de professores, reflexões sobre aprendizagem, planejamento, 
trabalho coletivo, acolhida, vínculo, práticas pedagógicas a partir 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) com vistas ao 
desenvolvimento do aluno; relatos sobre os questionamentos “o que é 
cuidar?” “Como cuido de mim? “O que faço para cuidar do outro?”.

Encontro IV

Objetivo específico: ampliar sentidos e significados da prática 
docente através de reflexões do contexto de atuação, procurando 
responder à questão “o que define o contexto em que vivo?”.
Data e horário: 24/08/2020, 14 horas
Participantes: 17 Coordenadores Pedagógicos e 59 
Professores do 5º Ano do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores Pedagógicos 
da SMEd; Leitura deleite a partir da reprodução do vídeo “Piper”; discussões 
sobre as experiências pedagógicas e o cenário atual de Pandemia; 
apresentação da organização do planejamento de forma globalizada e 
interdisciplinar, contemplando os componentes curriculares; reflexões 
sobre os recursos como mídias, TV, telefone, internet e redes sociais.

Encontro V

Objetivo específico: relatar o cotidiano através do questionamento “Quem 
sou eu?” “O que me define?”, desenvolver e refletir sobre conhecimentos, 
experiências de ser alfabetizador nesse período de Pandemia.
Data e horário: 27/08/2020, 14 horas;
Participantes: 17 Coordenadores Pedagógicos e 68 
Professores do 1º Ano do Ensino Fundamental I.
Programação: Acolhimento realizado pelos Coordenadores 
Pedagógicos da SMEd; apresentação dos participantes; interação 
sobre as exigências do processo de alfabetização, encerramento das 
discussões com a reflexão a partir do vídeo “Qual o sentido da vida?”

Fonte: Elaboração das autoras.
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REFLEXÕES E PROBLEMATIZAÇÃO 
DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO 
PARA PROFESSORES

Os Encontros de Formação On-line com os coordenadores 
e professores do Ensino Fundamental I (1º, 2º, 3º 4º, 5º anos) 
proporcionou momentos de reflexões e discussões relacionadas 
as práticas pedagógicas desenvolvidas, contemplando as ações 
das políticas de educação e de formação docente desenvolvidas 
no Município. A sensibilização realizada com os profissionais da 
educação para adesão a proposta foi identificada pelo grande número 
de participantes nos Encontros.

Foi percebido o quanto os professores esperavam por 
momentos para acolhimento das suas dúvidas e angústias, encontrar-
se virtualmente e obter orientações para desenvolver o processo 
pedagógico em uma nova modalidade, imposta pelo cenário de saúde 
de pandemia por Sars-Cov-2. Participar de “Encontros de Formação 
On-line” foi percebido como algo desafiador a medida em que novas 
possibilidades de aprendizagens poderiam ser implementadas a partir 
do uso de tecnologias, até então nunca utilizadas para o processo 
permanente de aperfeiçoamento dos saberes. Imbernon (2009) 
destaca que é indispensável a busca pelas novas possibilidades de 
desenvolvimento das ações pedagógicas, considerando os diferentes 
contextos de trabalho e as necessidades da realidade.

Os coordenadores e professores do Ensino Fundamental I relatam 
que, por ocasião da suspensão das atividades presenciais vivenciam 
sentimentos de inquietação, angústia, conflito e de incerteza uma vez 
que o seu trabalho estava sendo desenvolvido fora do contexto escolar e 
mediados pela família. Emergindo preocupações no planejar as atividades 
de tal forma que contemple a diversidade e os tempos de aprender de 
cada criança e de “se fazer presente”, embora na modalidade virtual.
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No desenvolver dos Encontros de Formação On-line, além das 
atividades programadas e que estavam relacionados a determinada 
temática foi oportunizado espaços para que os sentimentos e vivências 
fossem compartilhados, desencadeando diferentes reflexões aos 
coordenadores e professores no modo em que e como estavam 
experenciando o momento, reafirmando certezas na condução 
do processo pedagógico, em alguns casos, gerando dúvidas e 
questionamentos. Mas de um modo geral, motivando-as a (re)significar 
as práticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem.

Nesse contexto, Gatti (2014) interpreta-os como conjunturas, 
mudanças e rearranjos que se fazem necessários pelas emergências 
de novas linguagens, formas de ver o mundo, novos procedimentos 
e hábitos. Tal situação, proporciona subsídios teóricos para a 
reorganização das atividades que estavam sistematizadas no currículo 
e que devem ser buscadas como estratégias inovadoras para que 
garantam o acesso e aprendizagens a todos.

Esse desafio pode ser compreendido como algo complexo, 
vivenciado por coordenadores e professores nesse momento. Verificou-
se que embora se tenha diferentes tipos de tecnologias ao nosso dispor, 
estas não são acessíveis a todos de forma horizontal e permanecem 
os questionamentos de que se as ações desenvolvidas alcançarão 
resultados satisfatórios. Ou seja, se as práticas alfabetizadoras serão 
significativas através das atividades não presenciais ou acentuará as 
diferenças de aprendizagens entre os alunos.

Os Encontros de Formação On-line possibilitaram subsídios aos 
professores para “ser professor no período de pandemia”, envolvendo 
diferentes processo de ensino e aprendizagem em atividades na 
modalidade não presencial, atentos ao que, como e porque ensinar, 
aspectos estes fundamentais na construção do conhecimento. Assim 
como foram momentos de novas aprendizagens, aspecto esse 
essencial para o desenvolvimento profissional, na qual forma uma 
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teia de relações entre o conhecimento e formação docente pelas 
experiências em novos contextos (LEÃO, ANTUNES, 2019).

Contribuindo para a formação, como atividade essencial para 
o aperfeiçoamento profissional, desencadeiam-se aprendizagens que 
provocam a reflexão sobre práticas desenvolvidas nesse período de 
pandemia. Possibilitando ressignificar a prática pedagógica, na qual o 
professor é sujeito do seu processo de aprendizagem, desafiando-se 
na aquisição de conhecimentos num processo contínuo conforme o 
tempo e contexto que estão inseridos (IMBERNON, 2009). Uma das 
aprendizagens significativas com essa proposta de encontros é a de 
que as formações devem emergir das necessidades formativas dos 
gestores e professores. Devem ser planejadas com um olhar sensível 
e próximo aos contextos educativos de cada rede de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Mestrado Profissional em Políticas Públicas, PPPG/UFSM, 
possibilita um processo de reconstrução e transformação pessoal 
e profissional e, mesmo com estudos e a pesquisa em andamento 
desencadeou provocações e diferentes mobilizações no planejar e 
desenvolver o processo de trabalho de planejar das rotinas, com maior 
reflexividade e criticidade. Nesse sentido, proporcionou um trabalho 
em conjunto com o grupo de coordenadores pedagógicos da SMEd 
de Ijuí/RS e que não são “concluídas” em determinando período, mas 
desenvolvidas conforme as necessidades das práticas pedagógicas e 
formativas dos docentes.

Buscou-se por meio das tecnologias de informação apresentar 
uma possibilidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido, 
desenvolvidos pelo Google Meet. Os Encontros de Formação On-line 
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atenderam aos princípios das “práticas reflexivas”, através das rupturas 
de paradigmas e saberes construídos resultando em aprendizagens 
a partir do uso constante das tecnologias digitais nas práticas 
educativas. Esses momentos superaram expectativas quanto ao 
número de participações, dos relatos e contribuições. O qual tornou o 
espaço lúdico, prazerosos e significativos, enfatiza-se que educadores 
e, porque não mencionar os alunos dos 1º aos 5º anos do Ensino 
Fundamental I, superaram obstáculos neste período de Pandemia. 

Ao pensar nesses desafios e obstáculos, reflete-se sobre as 
aprendizagens que são construídas fora da sala de aula, fora do 
contexto escolar de educadores e alunos, desenvolvidas a partir do 
contexto de formação, que buscam no planejamento, contemplar os 
diferentes níveis de aprendizagem e o direito de aprender de cada um. 
Os Encontros permitiram momentos aos coordenadores e professores 
de produzirem conhecimentos que redimensionassem suas ações na 
busca de uma qualificação no processo formativo visando a ação/
reflexão/ação, resgatando a identidade profissional baseados em 
seus saberes, suas  construções, vivências, processos formativos  e 
conhecimentos  que lhe permitirão a exercer a docência.

Portanto, os Encontros de Formação On-line fizeram-se 
necessários e imprescindíveis enquanto espaço formativo e vinculado 
aos movimentos externos que excederam os espaços escolares. 
Acredita-se que foi um processo de reconstrução e transformação 
pessoal e profissional para o planejamento e desenvolvimento de 
um trabalho crítico/ reflexivo, condizente com as necessidades do 
contexto real.
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INTRODUÇÃO

O século XXI está sendo marcado por grandes desafios em todas 
as áreas da sociedade, em especial a educação. A consolidação de um 
terceiro setor e suas interfaces na gestão escolar com as reconfigurações 
do Estado merece acompanhamento no campo das ciências humanas, 
mas, especialmente carece de ser discutida por profissionais da 
educação. No que se refere às políticas públicas na educação, na atual 
situação de reconfiguração estatal, é desafiador abordar essa temática 
em pesquisas, principalmente diante das mudanças que acontecem a 
cada momento ditadas pelo neoliberalismo.

Nesse contexto, a educação passa a ser vista em termos 
econômico, político e social como aquela que irá superar as lacunas 
presentes na sociedade. Devido a isso, as políticas públicas para 
a educação no Brasil passam por (re)estruturações de pequenas a 
grandes proporções. As inquietações dessa pesquisa se constituem 
mediante a diversidade de concepções acerca do papel do Estado, 
na atualidade, e do hibridismo que tem mediado às funções e relações 
entre o Estado, a sociedade civil e o mercado.

Destaca-se que desde meados da década de 1960, o cenário 
sociopolítico que se estabeleceu no Brasil até o atual momento tem 
sido motivo de preocupação das organizações de planejamento 
humano (OLIVEIRA, 2015). Vivem-se tempos de incerteza, período 
de ameaça e retrocesso em todos os âmbitos da sociedade. Afloram 
fragilidades fazendo com que se desenhe um novo espaço que 
impacta e modifica as condições de vida e trabalho daqueles que 
pertencem ao ambiente educacional.

As mudanças nas políticas públicas da educação do Brasil estão 
relacionadas, sobretudo, à globalização e a busca de novos sistemas, 
acirrando-se a partir da década de 1990 com novos processos 
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estratégicos neoliberais do governo Fernando Collor. Após, com mais 
força ainda, no mandato de Fernando Henrique Cardoso e assim 
prosseguiram no governo de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Uma vez que o Estado se mostra frágil no cumprimento de seus 
deveres, no atendimento às demandas sociais, abre-se espaço para 
uma reestruturação e incorporação dos padrões da economia privada, 
instituída sob uma nova gestão pública de cunho neoliberal apoiada 
ora pela mídia, ora por uma parcela da população. Além disso, 
devido aos problemas enfrentados pelo poder público nas políticas 
sociais e econômicas os órgãos governamentais buscam suporte no 
setor privado como alternativa para atender as demandas, como por 
exemplo, do setor educacional, ao invés de destinar esses recursos 
para a melhoria efetiva e direta da qualidade do ensino público.

Nessa perspectiva, o Estado transfere suas responsabilidades e 
obrigações enquanto organização representativa educacional para as 
instituições privadas, de modo que o terceiro setor ocupa cada vez mais 
espaço na sociedade. Então, a gestão educacional passa por desafios 
para redefinir o seu papel e adequar-se ao novo perfil a fim de atender 
as exigências propostas ao setor da educação permeado pelo mercado.

Diante do exposto, essa pesquisa emergiu de inquietações com 
relação às configurações político-ideológicas da sociedade civil que 
interferem na educação e sua relação com o terceiro setor. Assim, o 
objetivo do estudo é analisar as interfaces do terceiro setor na gestão 
educacional, com base em documentos oriundos da construção do 
estado do conhecimento.

Essa produção conta, para além dessa introdução, com o 
delineamento dos métodos adotados para a construção e análise dos 
dados e com os resultados e discussões, em que são apresentados os 
dez artigos mais citados da temática e suas respectivas análises. Por 
fim, são apontadas as considerações finais.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para dar conta do objetivo proposto utiliza-se de uma abordagem 
qualitativa do tipo exploratória desenvolvida através da construção do 
estado do conhecimento (FLICK, 2012; MOROSINI; FERNANDES, 
2014). Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica (FLICK, 
2012) em que foram selecionadas publicações relacionadas à gestão 
educacional e escolar e o terceiro setor, permitindo assim, delimitar os 
termos que mais se adequavam a temática desse estudo. Dessa forma, 
foi possível prosseguir com a construção do estado do conhecimento. 

Morosini e Fernandes (2014, p. 155) apontam o estado do 
conhecimento como “identificação, registro, categorização que levem 
à reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada 
área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, 
teses, dissertações e livros”. Assim, reflete-se a consequência da 
relação sobre a construção da produção científica não apenas com o 
pesquisador que a produz, mas também das influências da instituição 
de ensino no qual este se encontra vinculado, num contexto de 
conhecimentos globalizados.

Para tal, pesquisaram-se trabalhos já publicados na base 
de dados Web of Science, na área da educação, com os seguintes 
descritores: “educação”, “gestão escolar”, “gestão educacional”, 
“gestor”; “terceiro setor”, “terceira via”, “público privado”, no período de 
2000 a 2018. Relacionados à gestão, foram encontrados 233 trabalhos 
e com relação ao terceiro setor foram encontradas 14 publicações.

A segunda fase consistiu-se em uma leitura para certificar-se 
de que os trabalhos eram pertinentes, organizou-se então o corpus de 
análise. Destaca-se que os registros sobre a temática do terceiro setor 
iniciaram a partir de 2007 e sobre gestão educacional as primeiras 
publicações ocorreram a partir de 2009.
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Na terceira fase, ordenaram-se os artigos pelo numéro de 
citações, de modo que os dez artigos mais citados de cada descritor 
que formaram o corpus definitivo dessa investigação. Os dez trabalhos 
mais citados foram analisados, destacando seus objetivos e resultados 
para discussão. Salienta-se que há artigos que não possuem citação na 
base pesquisada, mas pelo conteúdo foram igualmente analisados por 
estarem relacionados ao escopo desse estudo. As etapas da pesquisa 
podem ser vistas na Figura 1 que esboça os caminhos percorridos 
para atender ao objetivo da pesquisa.

Figura: 1 – Design do estudo

Fonte: Elaborada pelas autoras.
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Nessa perspectiva, foi possível compreender e analisar o contexto 
atual de reconfiguração do Estado brasileiro em relação à intervenção 
nas escolas públicas pela via do terceiro setor, seja de forma direta, seja 
através da influência no estabelecimento de políticas públicas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao realizar o estado do conhecimento acerca das produções 
científicas foram encontradas 233 publicações sobre gestão 
educacional e 14 publicações a respeito do terceiro setor na base 
de dados Web of Science abrangendo o período de 2000 a 2018. No 
entanto, só há registros sobre o tema do terceiro setor a partir de 2007 
e sobre gestão educacional as primeiras publicações ocorreram a 
partir de 2009. O gráfico 1 traz a distribuição das publicações ao longo 
do período pesquisado. 

Gráfico 1 - Quantidade de publicações por ano 
sobre gestão educacional e terceiro setor

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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No Gráfico 1 é possível visualizar o início das publicações acerca 
da gestão educacional no ano de 2009, com um número variável de 
publicações e interesse nos periódicos, apesar de um declínio no ano 
de 2014, foi um ano marcado para a educação brasileira, um período 
em que a educação passou por muitas mudanças e incertezas, por 
conta da aprovação e da sanção do Plano Nacional de Educação 
(PNE), como força de lei. O plano norteou a próxima década do setor 
por meio de metas estabelecidas para serem cumpridas até 2023, em 
todos os seguimentos da educação.

De 2015 a 2016 há de se notar que a gestão educacional esteve 
notória com análises da situação do país em relação às metas de 
educação e com as críticas e sugestões da sociedade. No ano de 2017 
houve um decréscimo no número de artigos. Destaca-se que neste ano 
a educação foi marcada por diversas políticas públicas controversas 
como a aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 
Reforma do Ensino Médio. Então, no ano seguinte, em 2018, houve um 
crescimento no que se refere às publicações por se tornar um assunto 
de interesse e na educação brasileira.

Com relação ao terceiro setor, a partir do ano de 2007 até 2010 
houve publicações, embora em quantidade pouco expressiva. Já nos 
anos de 2011 e de 2014 a 2016 não houve publicações nessa base 
de pesquisa, mas foi um período marcante no contexto de crise do 
capital em que se utiliza como estratégia o repasse das políticas de 
educação para o terceiro setor mercantil. Destaca-se que no período 
houve publicações em outros segmentos, mas não na educação. Nos 
anos de 2017 e 2018 figuram novamente publicações, embora de 
forma bastante singela.

https://educacaointegral.org.br/especiais/bncc/2017/11/08/educacao-integral-bncc/
https://educacaointegral.org.br/reportagens/especialistas-avaliam-impactos-da-reforma-do-ensino-medio/
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CONHECENDO OS ARTIGOS RELACIONADOS 
À GESTÃO EDUCACIONAL

O Quadro 1 apresenta o título, autoria, ano e número de citações 
dos dez artigos mais citados relacionados ao tópico gestão educacional.

Quadro 1 - Dados gerais dos dez artigos mais citados - gestão educacional

Título, autoria e ano Citações

A reestruturação do trabalho docente: “precarização 
e flexibilização” (OLIVEIRA, 2004) 50

Uma modalidade peculiar de privatização da educação 
pública: a aquisição de “sistemas de ensino” por 
municípios paulistas (ADRIÃO et al. 2009)

22

Políticas e gestão da educação básica no Brasil: 
limites e perspectivas (DOURADO, 2007) 17

Políticas de avaliação da educação e quase 
mercado no Brasil (SOUZA; OLIVEIRA, 2003) 17

Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação 
regulatória ou emancipatória? (VEIGA, 2003) 14

A transformação da educação em 
mercadoria no Brasil (OLIVEIRA, 2009) 13

Sistemas estaduais de avaliação: uso dos resultados, 
implicações e tendências (SOUZA; OLIVEIRA, 2010) 12

O futuro das políticas de responsabilização 
educacional no Brasil (BROOKE, 2006) 12

O ensino fundamental no Brasil: avanços, 
perplexidades e tendências (ARELARO, 2005) 12

Regulação educativa na América Latina: 
repercussões sobre a identidade dos 
trabalhadores docentes (OLIVEIRA, 2006)

11

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Oliveira (2004) em sua pesquisa discute as condições de 
trabalho dos docentes das escolas públicas brasileiras, num contexto 
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de reestruturação curricular e nos processos avaliativos, abordando 
novos padrões do trabalho na gestão escolar. As mudanças para 
atender as novas exigências pedagógicas e administrativas resulta em 
insegurança sobre questões salariais e requer luta dos trabalhadores 
docentes por seus direitos. Já Oliveira (2006) aborda a função da 
escola e a identidade docente como principais orientações à equidade 
social no contexto das reformas educacionais dos anos 1990. As 
exigências apresentadas aos professores, no contexto de nova 
regulação educativa, demanda maior autonomia, reflexão sobre a sua 
realidade e trabalho de forma coletiva e cooperativa, estando além de 
suas condições objetivas e subjetivas.

Adrião et al. (2009) debatem a tendência do crescimento das 
parcerias pela via dos contratos entre os municípios paulistas e 
empresas privadas da área educacional para a aquisição de “sistemas 
apostilados de ensino”, financiada pela FAPESP. A pesquisa foi realizada 
entre 1990 a 2007, em que se percebe a ampliação e padronização 
pelos trabalhos pedagógicos realizados nas escolas dos municípios 
promovendo uma dependência das administrações municipais junto 
ao setor privado. O mesmo artigo consta no Quadro 2 relacionado às 
pesquisas do terceiro setor reforçando a relação entre os tópicos.

Dourado (2007) traz em discussão o contexto das políticas 
da gestão educacional do ensino básico, apresentando concepções 
e estratégias articuladas pelo governo federal e suas interfaces em 
programas dos sistemas de educação com a suposta qualidade 
preconizada para esse nível de ensino no Brasil. A fim de melhorar a 
qualidade de ensino, pautada por políticas públicas de uma educação 
democrática e social para todos, ações são mediadas pelo regime de 
colaboração entre a união, estados, Distrito Federal e municípios.

Souza e Oliveira (2003) analisam a transformação do papel do 
Estado na oferta e na gestão da educação com a implantação de quase 
mercado e a centralidade adquirida pela avaliação educacional como 
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fomentadora na qualidade dos sistemas de ensino. De modo mais 
explícito na avaliação, diante dos resultados de uma lógica competitiva 
e neoliberal nas políticas públicas da educação básica, considerando 
as ações voltadas para o declínio dos currículos e no controle por 
meio das avaliações, visando apenas à garantia de atendimento às 
demandas internacionais por melhores índices. Souza e Oliveira 
(2010) analisam os sistemas de avaliação implantados nas políticas 
educacionais, em cinco unidades federadas, sendo que os sistemas 
de avaliação precisam ser analisados por propostas e instrumentos de 
avaliação com características semelhantes, cuja principal referência é 
Sistema de Avaliação da Educação Básica, de âmbito nacional.

Veiga (2003) em sua abordagem trata do significado inovador 
do projeto político-pedagógico em duas perspectivas: uma ação 
regulatória ou técnica e outra numa ação emancipatória ou edificante. 
A inovação regulatória é um conjunto de atividades para gerar um 
produto e/ou documento pronto e acabado, sem o processo construtivo 
e coletivo. Já na perspectiva emancipatória, a inovação e o projeto 
político-pedagógico estão articulados, integrando o sistema ao produto 
com o resultado final numa base metodológica, executado e avaliado 
coletivamente, provocando também rupturas epistemológicas.

Oliveira (2009) pesquisa as consequências do processo de 
mercantilização da educação superior no Brasil e o efeito da emissão 
de ações de instituições de ensino diretamente na bolsa de valores. 
O autor identifica que a forma mais visível de crescimento desse 
processo é a compra de outras instituições e interferência na área 
educacional, operacionalizada pela implantação de uma gestão mais 
profissionalizada e mercantilizada no sistema privado no Brasil.

Brooke (2006) investiga o surgimento das políticas públicas, em 
que a escola e seus dirigentes são responsabilizados pelos resultados 
dos alunos. Fica claro o objetivo de que avaliar os resultados obtidos 
deve se tornar elemento central dos sistemas de gestão educacional 
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nos estados, com intuito de fomentar novos métodos de financiamento 
para aumentar os recursos disponíveis.

Arelaro (2005) faz um breve diagnóstico sobre a situação das 
políticas públicas no que se refere ao ensino fundamental Brasil com 
relação à implantação do ensino de nove anos, ao processo acelerado 
de municipalização e à sistemática de financiamento adotada para 
esse nível de educação. Também aponta tendências para a próxima 
década, com destaque para a gestão educacional menos democrática 
e mais “eficiente” e o processo de privatização dos sistemas de ensino.

Tais trabalhos colocam em debate questões da educação, em 
especial, da gestão educacional. Trata-se de um contexto marcado 
por mudanças nas políticas educacionais, momento em que, cada 
vez mais, normas e regras são impostas e estabelecidas para a 
gestão educacional. Nessa perspectiva, a instituição escolar não deve 
se limitar somente as políticas evidentes e impostas pelo sistema 
educacional, mas deve se configurar como um espaço de renovação 
e de resistência para a reformulação de novas políticas.

Assim, as pesquisas discutidas são valiosas quando se trata 
de um estudo com vistas a indagar aspectos importantes da área de 
gestão educacional para que os seus profissionais e pesquisadores 
voltem-se à reflexão sobre a natureza e constituição do objeto com o 
qual lidam cotidianamente. Além disso, evidenciam tensões comuns à 
diferentes tempos e espaços da educação brasileira, evidenciando a 
premente necessidade de debate e reflexão.
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CONHECENDO OS ARTIGOS 
RELACIONADOS AO TERCEIRO SETOR

No Quadro 2 são apresentadas o título, autoria, ano e número de 
citações dos dez artigos mais citados sobre o terceiro setor. 

Quadro 2 - Dados gerais dos dez artigos mais citados - terceiro setor

Título e autoria Citações

Uma modalidade peculiar de privatização da educação 
pública: a aquisição de “sistemas de ensino” por 
municípios paulistas (ADRIÃO et al., 2009)

21

Estado e terceiro setor: as novas regulações entre 
o público e o privado na gestão da educação 
básica brasileira (PERONI et al., 2009)

9

A gestão democrática da educação em tempos de 
parceria entre o público e o privado (PERONI, 2012) 3

O caminho das orientações da UNESCO para 
proteção do direito à infância no Brasil a partir da 
década de 1990 (CECÍLIO; BRANDÃO, 2013)

1

Sistema Nacional de Educação: os arranjos na 
cooperação, parceria e cobiça sobre o fundo público 
na educação básica (ABICALIL, 2013)

1

Formação profissional: sistema educativo e 
empresa (SOTÉS-ELIZALDE, 2009) 1

Cobertura municipal da educação profissional via regime de 
colaboração: uma prática possível? (SOUZA et al., 2007) 1

Do governo à governança: permeabilidade do estado a 
lógicas privatizantes na educação (TRIPODI; SOUSA, 2018) 0

Ampliação da jornada escolar e o terceiro setor: 
a atuação do CENPEC (COSTA, 2018) 0

O terceiro setor na educação de adultos: tensões 
e ambivalências (GUIMARÃES, 2013) 0

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Adrião et al. (2009) sinalizam as tendências de crescimento 
das parcerias entre as empresas privadas na área educacional e os 
municípios paulistas pela via dos contratos e pelos sistemas apostilados 
de ensino. Através dos dados coletados, indicam uma nova forma de 
inserção da lógica capitalista pelas parcerias entre público e privado na 
educação diante da fragilidade entre os entes federados. Destaca-se 
ainda, que este é o trabalho com um número significativo de citações.

Peroni et al. (2009) analisam as conexões entre o público e o 
privado no contexto do capitalismo e redefinições no papel do Estado. 
Assim, o neoliberalismo incorporado pela terceira via acusa o Estado 
como responsável pela crise e dita que transferir as responsabilidades 
das políticas sociais do Estado para a sociedade civil é o melhor caminho. 
Peroni (2012) analisa a relação público/privado e suas consequências 
para a gestão democrática da educação. A inserção da lógica privada 
nas escolas públicas é um processo de mudanças sucedendo a 
passagem do estatal para o público não estatal ou privado, num período 
em que o capitalismo redefine as políticas sociais. Em ambos os artigos 
a autora aponta que o neoliberalismo, a globalização, a reestruturação 
produtiva e a terceira via estão redirecionando o papel do Estado.

Cecílio e Brandão (2013) analisam as orientações da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
para proteção ao direito à infância presente nas políticas brasileiras 
e a planificação e execução em âmbito nacional e dos estados 
confederados a processos de avaliação quanto aos resultados. 
Encontram-se implícitos na apropriação pelo Estado do discurso da 
paz mundial a inserção do terceiro setor nas diretrizes internacionais 
dos tratados pelo Brasil, direcionando as políticas sociais através da 
constituição de programas.

Abicalil (2013) apresenta no artigo novas formas de disputa 
pelo fundo público, a partir do Plano Nacional de Educação, suas 
diretrizes, metas e estratégias na década atual, nas escolas públicas e 
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expansão ao terceiro setor. Identifica-se a inserção organizacional da 
educação nacional pela administração direta de redes públicas ou da 
vinculação normativa das instituições privada e como direito universal 
e da educação básica como direito público subjetivo.

Sotés-Elizalde (2009) enfatiza os direitos à educação e ao 
trabalho, com destaque a educação formativa para o emprego. A 
ênfase consiste na regulação legal e na administração das entidades 
autorizadas, sejam centros educativos formais, organizações do 
terceiro setor ou empresas do mercado, argumentando que há vários 
tipos de competências a serem desenvolvidas: cognitivas; funcionais; 
personalidade e; éticas que irão garantir o direito ao trabalho.

Souza et al. (2007) destacam o envolvimento dos sistemas 
municipais públicos de educação no ensino profissional pela via 
regime de colaboração entre os entes federados, associada à políticas 
públicas para a sociedade civil, resulta em privatizações, em redefinição 
do papel do Estado e em terceirização dos serviços de educação. Além 
disso, destacam que a produção científica sobre esse campo ainda se 
mostra incipiente.

Tripodi et al. (2018) discutiram as lógicas privatizantes que 
tem presidido as políticas públicas de educação no Brasil a partir 
da contribuição da categoria analítica permeabilidade estatal. Tendo 
como uma das premissas centrais a transferência de recursos 
públicos para o setor privado, examinam-se dois movimentos que 
se realizam juntamente: de um lado, iniciativas do poder público 
de apropriar-se e adaptar conhecimentos desenvolvidos no setor 
privado, de outro, a transferência de prestação de serviços públicos 
para instituições privadas.

Costa (2018) analisa a elaboração de propostas para a 
ampliação da jornada escolar pelo Centro de Estudos e Pesquisas 
em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). Além disso, 
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investiga as estratégias de convencimento junto à sociedade civil 
e política. O estudo traz inquietações relativas aos novos aspectos 
político-ideológicas dominantes no contexto da sociedade civil 
que influenciam o tratamento da questão educacional e, mais 
especialmente, os princípios e políticas atuais de ampliação da 
jornada para a escola brasileira.

Guimarães (2013) defende que o terceiro setor exerce uma 
importante função na promoção da educação como parceiro na 
implantação de políticas sociais, sendo uma extensão de serviços 
públicos e que ainda é deixado de lado com as orientações políticas 
e programas de ação de autogestão e participação social. A autora 
também discute a intervenção do terceiro setor na educação de 
adultos, implantada pelo movimento associativo local, que favoreceu o 
estudo de caso da política pública de educação e formação de adultos 
adotada após 1999.

Os diferentes trabalhos ilustram a hibridez das organizações da 
sociedade civil, revelando tendências que apontam tensões e incertezas 
dessas interferências na educação. As políticas públicas educacionais 
e sociais do Brasil passam por mudanças e reformas em que o Estado 
abre espaço para o setor privado preencher as lacunas deixadas pela 
sua ineficiência. Assim, o não atendimento às demandas dos setores 
básicos da sociedade fomenta o apoio às privatizações e terceirizações. 

Nesse contexto, surgem novas formas de expansão do Estado 
por meio do aumento da atividade de intervenção e regulação marcada 
pelo processo de transferência das responsabilidades do setor 
público para o privado. Essa dinâmica é cíclica, pois, as alterações da 
sociedade civil, mercado e Estado influenciam umas às outras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das interfaces do terceiro setor na gestão educacional 
se faz necessária pois, o Estado vem se transformando e se expandindo 
de tal forma que redistribui e redefine suas responsabilidades e 
deveres que lhe cabem. Essa transferência de responsabilidades 
está ancorada em um contexto de ineficiência para suprir a demanda 
social e da insuficiência de recursos, de modo que o Estado deixa 
de ser protagonista da execução do serviço público, atuando em 
parceria com o privado.

Diante do exposto, o objetivo foi analisar as publicações 
acerca das parcerias com o terceiro setor e suas interfaces na gestão 
educacional. Encontraram-se evidências, através das pesquisas, 
que o papel do Estado por meio das políticas públicas conta com 
características próprias de mercado que passa a operar em sua 
política educacional no âmbito da gestão educacional interferindo nos 
processos da gestão escolar.

Com relação à gestão educacional encontra-se uma ampla 
bibliografia de investigações acadêmicas relacionadas à temática, ao 
passo que, publicações relacionadas ao terceiro setor e sua conexão 
com a gestão educacional ainda são um campo pouco explorado em 
termos de pesquisa.

Entende-se que as relações públicas privadas podem ser 
acolhidas num contexto em que a gestão escolar seja democrática, 
preservando sua autonomia, de modo que o terceiro setor seja mais 
uma alternativa para contribuir com novas metodologias e práticas, 
criando espaços de discussão e formação entre os agentes escolares 
numa atuação qualificada no cenário da gestão educacional.
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Este panorama revela a importância social e acadêmica dessa 
investigação, através de aprofundamento das reflexões acerca da 
expansão e a influência do terceiro setor na esfera educacional e suas 
expressões nas políticas públicas, no contexto das contra reformas 
do Estado brasileiro, o que pressupõe, por um lado, identificar os 
condicionantes da política de gestão e, por outro, refletir sobre a 
construção de estratégias de mudança do quadro atual.

Com os enfrentamentos dessa pesquisa espera-se contribuir 
para uma atuação qualificada e consciente no cenário da gestão 
educacional. Ainda, aponta-se para a (in)conclusão da investigação, 
tendo em vista os diferentes diálogos possíveis que ainda podem se 
estabelecer acerca da atuação de iniciativas privadas na educação 
pública, em especial na educação básica.
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INTRODUÇÃO

O movimento que se observa nas instituições federais de ensino 
(IFES), nos últimos anos, é de uma expansão de vagas, de cursos e de 
campi. Isso acontece principalmente devido à implantação do Programa 
de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), regulamentando pelo Decreto nº 9.096, de 24 de 
abril de 2007 (BRASIL, 2007) e do Sistema de Seleção Unificada 
(SISU), um sistema informatizado, no qual o estudante é selecionado 
de acordo com a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
podendo concorrer a vagas para qualquer IFES do país.

Com o incremento destas políticas que visam expandir o acesso 
à educação superior, passam a ingressar nas IFES a cada ano, um 
contingente maior de estudantes com vulnerabilidade socioeconômica, 
como negros, pardos, indígenas, quilombolas e estudantes de baixa 
renda, advindos de escolas públicas. Assim, para que estes estudantes 
consigam a diplomação em seus cursos, faz-se necessária um maior 
aporte nas políticas de assistência estudantil, de modo a garantir 
moradia, alimentação, saúde e demais auxílios.

Estes recursos financeiros, que antes eram descentralizados, 
passam a ser repassados às IFES, para serem utilizados exclusivamente 
com ações de assistência estudantil, por meio do Plano Nacional de 
Assistência Estudantil (PNAES), implementado pela Portaria Normativa 
nº 39, de 12 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007), do Ministério da 
Educação (MEC). Em 2010, esse instrumento legal foi transformado 
no Decreto nº 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES. (BRASIL, 2010).

Esta pesquisa surge a partir das percepções no ambiente 
profissional na Pró-reitora de Assuntos Estudantis da Universidade 
Federal de Santa Maria (PRAE/UFSM), órgão responsável por 
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implementar e acompanhar as ações de assistência estudantil. O 
trabalho desenvolvido no Curso de Mestrado Profissional em Políticas 
Públicas e Gestão Educacional buscou, por meio de uma pesquisa 
aplicada, apresentar as ações de assistência estudantil na UFSM, 
dando ênfase ao auxílio à aquisição de material pedagógico, destinado 
a estudantes dos cursos de graduação presencial, com vulnerabilidade 
socioeconômica, para custeio de despesas com materiais pedagógicos 
que são utilizados principalmente em aulas práticas e estágios.

Tendo em vista este panorama, o problema de pesquisa 
questionou: Quais critérios e procedimentos precisam ser adotados 
para aperfeiçoar as ações da Pró-reitora de Assuntos Estudantis no 
processo de oferta do auxílio à aquisição de material pedagógico para 
estudantes de graduação da UFSM?

A partir desta problemática, apresenta-se o objetivo geral da 
pesquisa que é definir critérios e procedimentos que contribuam 
para qualificar as ações da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis na 
oferta do auxílio à aquisição de material pedagógico a estudantes de 
graduação da UFSM.

Tem-se como objetivos específicos: reconhecer na história 
da educação superior, sua expansão, democratização e aspectos 
relacionados à assistência estudantil no Brasil; analisar como a 
política de assistência estudantil e o auxílio à aquisição de materiais 
pedagógicos são ofertados e gerenciados na Universidade Federal 
de Santa Maria; verificar as percepções dos estudantes e das 
Coordenações de Curso com relação ao auxílio à aquisição de material 
pedagógico ofertado pela PRAE/UFSM; desenvolver critérios para 
oferta, deferimento e pagamento do auxílio e a partir destes, propor, 
como produto educacional, um projeto para a informatização da 
solicitação do auxílio de modo a aperfeiçoar as ações da PRAE.
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A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O Brasil apresenta um histórico de desigualdades sociais, o que 
acaba refletindo também no acesso ao ensino superior principalmente 
para as pessoas com vulnerabilidade socioeconômica. Por isso a 
importância no planejamento e execução de políticas tanto de acesso 
quanto de assistência estudantil, visto que um grande número de 
estudantes depende exclusivamente das políticas de assistência 
estudantil para que consigam se manter estudando, conforme ressalta 
Vasconcelos (2010) ao retomar o conceito de assistência estudantil: 

A assistência estudantil, enquanto mecanismo de direito social, 
tem como finalidade prover os recursos necessários para a 
transposição dos obstáculos e superação dos impedimentos 
ao bom desempenho acadêmico, permitindo que o estudante 
desenvolva-se perfeitamente bem durante a graduação e 
obtenha um bom desempenho curricular, minimizando, dessa 
forma, o percentual de abandono e de trancamento de matrícula. 
(VASCONCELOS, 2010, p. 609)

Em pesquisa realizada com as produções científicas nos 
últimos cinco anos, observou-se que as políticas de assistência 
estudantil influenciam diretamente na permanência do estudante em 
vulnerabilidade socioeconômica nas instituições de ensino superior. 
Além disso, observou também que as ações de moradia e alimentação 
são as mais citadas nas pesquisas, visto serem de primeira necessidade. 

Também se verificou que o PNAES é um marco na assistência 
estudantil das IFES, pois somente a partir do decreto, em 2010, que 
estas recebem recursos específicos para as ações de assistência 
estudantil, porém, sua execução ocorre de forma descentralizada, visto 
que cada instituição tem autonomia para investir os recursos de acordo 
com a realidade socioeconômica local.
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Ao examinar o Decreto do PNAES (BRASIL, 2010), faz-se 
interessante trazer para este trabalho o Art. 2º, que trata dos objetivos 
do programa, que abrangem não só a permanência do estudante, mas 
também a inclusão social desses sujeitos:

I – democratizar as condições de permanência dos jovens na 
educação superior pública federal; II - minimizar os efeitos das 
desigualdades sociais e regionais na permanência e conclusão 
da educação superior; III - reduzir as taxas de retenção e 
evasão; e IV - contribuir para a promoção da inclusão social 
pela educação. (BRASIL, 2010, s/p) 

Já no Art. 4º, são elencadas as áreas nas quais as ações de 
assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas: 

I - moradia estudantil; II - alimentação; III - transporte; 
IV - atenção à saúde; V - inclusão digital; VI - cultura; VII - esporte; 
VIII - creche; IX - apoio pedagógico; e X - acesso, participação 
e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. 
(BRASIL, 2010, s/p) 

Ao examinar estas ações que devem ser contempladas, pode-
se afirmar que o PNAES passa a ser mais do que uma política de 
governo, pois é através destes recursos investidos em assistência 
estudantil que muitos estudantes conseguem concluir seus cursos 
com qualidade e bom aproveitamento acadêmico. Veloso e Maciel 
(2015) tratam da importância do plano para os estudantes com 
vulnerabilidade socioeconômica:

No setor público, o PNAES, tem papel importante na 
permanência de estudantes. De 2008 para 2010, ocorreu um 
aumento considerável de 397,91% da dotação orçamentária 
designada ao PNAES e, posteriormente, é encaminhado 
às universidades federais, tendo beneficiado 3.515.854 
estudantes. Já de 2010 para 2012, o aumento de verbas deu-se 
em 64,84%, esse aumento pode ter ocorrido, também, devido 
a vinculação da adesão ao Sisu às verbas da assistência 
estudantil. O apoio financeiro e auxílio ao estudante é um 
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dos elementos que favorecem a continuidade dos estudos na 
educação superior, ou seja, contribui para sua permanência. 
(VELOSO; MACIEL, 2015, p. 234) 

Assim, as políticas de assistência estudantil e a permanência 
dos estudantes estão estreitamente relacionadas com a qualidade da 
educação superior.  Para muitos estudantes, a garantia da moradia e 
da alimentação são aspectos que irão influenciar no modo como ele 
perpassa o percurso acadêmico. 

A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Ao realizar um resgate histórico da assistência estudantil na 
Universidade Federal de Santa Maria é possível verificar que há um 
investimento nestas ações desde a fundação da Universidade, nos 
anos de 1960. Em 1963, é inaugurada a primeira moradia estudantil, 
com dezoito vagas e, também, o restaurante universitário (RU), ambos 
no centro de Santa Maria. 

A assistência estudantil se expandiu e é atualmente referência 
na América latina, principalmente pelos investimentos em moradias 
estudantis, que atualmente dispõe de 2.200 vagas, distribuídas na Casa 
do Estudante Universitário I, localizada no centro de Santa Maria/RS, 
Casa do Estudante Universitário II, no Campus Sede, Bairro Camobi, 
Santa Maria/RS, Casa do Estudante Indígena, também no Campus 
Sede; e Casas de Estudante nos Campi de Palmeira das Missões e 
Frederico Westphalen, além de a moradia estudantil do Campus de 
Cachoeira do Sul/RS, que está em construção, conforme dados no Site 
Oficial da PRAE/UFSM.
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Além das ações de moradia e alimentação, a Pró-reitoria de 
Assuntos Estudantis também implementa e acompanha os auxílios 
transporte, aquisição de material pedagógico, bolsa de formação 
estudantil, bolsa assistência ao estudante, e conta com os serviços de 
análise de benefício socioeconômico, serviço de atenção odontológica, 
setor de atenção integral ao estudante (SATIE), que oferece aos 
estudantes apoio e acompanhamento psicossocial, oficinas que 
envolvem os estudantes nas mais variadas modalidades: ioga, pilates, 
autocuidado, leitura, artesanato, corrida, no sentido de proporcionar 
aos estudantes um acolhimento e proporcionar momentos que 
desenvolvam aspectos físicos, emocionais e psicológicos destes.

Nos campi fora de sede foram instituídos os Núcleos de Apoio 
Pedagógico (NAP), em Palmeira das Missões e Frederico Westphalen 
e o Núcleo de Assistência Estudantil (NAES), em Cachoeira do Sul. 
Estes núcleos são constituídos por equipes multidisciplinares, com 
psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e servidores para as 
atividades administrativas e realizam ações de assistência estudantil 
juntamente com a PRAE.

Uma das peculiaridades da assistência estudantil da UFSM é o 
investimento em obras e prédios que podem ser utilizados por inúmeros 
estudantes, como, por exemplo, as residências estudantis, que dispõe 
de toda infraestrutura de água, energia elétrica e internet, ao contrário 
de outras IFES que pagam auxílios pecuniários para custear despesas 
de moradia. Outro exemplo é a alimentação, visto que a UFSM dispõe 
de restaurantes universitários em todos os campi, ao ponto que outras 
IFES pagam auxílios para gastos com restaurantes e lanchonetes. 

A importância da assistência estudantil dá-se porque a UFSM é 
uma instituição que recebe estudantes de vários municípios do interior 
do Rio Grande do Sul, bem como cada vez mais de outros estados, 
além de ser referência em assistência estudantil, principalmente pelo 
investimento em moradias estudantis. 
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Um dos maiores desafios enfrentados atualmente pela PRAE/
UFSM é a diminuição dos repasses financeiros do governo federal 
para a assistência estudantil, impactando em todas as ações, mas 
principalmente na moradia estudantil que necessita por um lado de 
uma ampliação no número de vagas, tanto no Campus Sede como 
também nos demais, o que implicaria na construção de novos prédios 
e por outro lado ocorre o problema da manutenção das moradias já 
existentes, pois alguns já são prédios mais antigos e que necessitam 
de reformas periódicas.

Neste recorte será dada ênfase ao auxílio à aquisição de 
material pedagógico, que é ofertado pela PRAE/UFSM, custeado 
através do PNAES e instituído por meio da Resolução nº 035, de 03 
de dezembro de 2013 (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, 
2013), a estudantes de cursos de graduação presencial, com benefício 
socioeconômico32 da UFSM, de modo a atender a uma das ações 
referidas no PNAES. São publicados dois editais ao ano, no início 
de cada semestre letivo, de acordo com o calendário acadêmico da 
UFSM, visto que o primeiro edital do auxílio à aquisição de material 
pedagógico é publicado em março de 2014. No Gráfico 1, é possível 
verificar o número de estudantes contemplados desde o primeiro edital.

32 O estudante com benefício socioeconômico é aquele que, através de um edital semestral, passou 
por análise socioeconômica e tem renda per capita familiar de um salário mínimo e meio.
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Gráfico 1: Quantitativo de estudantes contemplados (2014/1 a 2019/2)

 Fonte: Sistema de Informações para o Ensino/UFSM. Elaborado pelas autoras.  

Os materiais pedagógicos são aqueles específicos para 
o desenvolvimento de atividades em cada curso e que a UFSM 
não disponibiliza em seus laboratórios e bibliotecas. Como 
exemplo pode-se citar, para os cursos de Enfermagem, Medicina 
e Odontologia, o avental para uso em atividades práticas ou então 
uma régua específica para uso em projetos, no caso do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo. 

Desde a publicação do primeiro edital, em 2014, diversas 
modificações já foram realizadas, dentre as quais cabe destacar a 
partir de 2017 a obrigatoriedade da prestação de contas do benefício 
recebido, na qual cabe ao estudante apresentar as notas fiscais dos 
materiais adquiridos junto à PRAE/UFSM para fins de auditoria de uma 
porcentagem da documentação apresentada. 
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METODOLOGIA 

O curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional busca realizar pesquisas sobre políticas educacionais e 
relacioná-las com a atuação profissional de modo a propor inovações ou 
adequações nestas práticas. Assim, após todo o percurso da pesquisa 
é apresntado um produto educacional com base nos resultados desta. 

Em uma abordagem qualitativa, o presente trabalho é um 
estudo de caso que retrata as percepções de estudantes de cursos de 
graduação e coordenadores de curso a respeito das ações de asistência 
estudantil e do auxílio à aquisição de material pedagógico. Segundo 
Gil (2008) o estudo de caso é caracterizado por estudar profunda e 
exaustivamente, de maneira detalhada um ou poucos objetos. Essa 
é uma importante característica tendo em vista que foram realizadas 
poucas pesquisas que retratem a percepção dos estudantes da UFSM 
em relação às políticas de assistência estudantil.

A construção dos dados foi iniciada pela observação participante, 
realizada pela pesquisadora em seu ambiente de trabalho, seguida de 
uma revisão bibliográfica sobre os principais marcos teóricos a respeito 
da permanência e a assistência estudantil na educação superior, 
como o REUNI, o PNAES e o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Para encerrar, foi enviado, via Sistema de Questionários da UFSM, um 
questionário online que apresentava questões abertas e fechadas, no 
qual os participantes preencheram de maneira a não se identificarem. 
Após o término do prazo de preenchimento dos questionários, chega-
se ao total de participantes: 72 estudantes e 14 coordenações de curso. 

Para compreensão dos dados construídos foi empregada a 
análise de conteúdo, que leva em consideração as significações 
(conteúdo), eventualmente sua forma e a distribuição desses conteúdos 
e formas (índices e análise de concorrência) (Bardin, 2011). Após a 
análise dos questionários e de acordo com as demais técnicas de 
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pesquisa empregadas foram construídas categorias e subcategorias 
que auxiliaram na compreensão das respostas dos questionários. A 
pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM e 
aprovada. Este trabalho está organizado de modo a demonstrar por 
meio de gráficos as percepções dos participantes e também trazendo 
algumas respostas destes de modo a dialogar com os marcos 
teóricos tomados por base para o estudo e também de acordo com as 
observações realizadas no ambiente de trabalho.

RESULTADOS 

Inicialmente questionou-se aos estudantes se as ações de 
assistência estudantil influenciam em sua permanência na UFSM, visto 
que 89% responderam afirmativamente e 10% responderam que as 
ações auxiliam em parte, conforme se verifica no gráfico 2.

Gráfico 2 - As ações de assistência estudantil auxiliam na permanência?

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Verifica-se que ao justificarem suas respostas, os estudantes 
afirmam que se não fosse a assistência estudantil não conseguiriam 
concluir seus cursos de graduação, enfatizando a moradia e 
alimentação, conforme a seguinte resposta: “Casa do estudante e o RU 
são essenciais para minha permanência na UFSM, sem os mesmos eu 
não seria possível permanecer em SM”. (Resposta de um estudante). 

Outro auxílio que é ressaltado durante a pesquisa é a bolsa de 
formação estudantil, auxílio destinado para participação em congressos, 
encontros, seminários e eventos acadêmicos fora do Campus Sede, 
para divulgar as ações de pesquisa e extensão desenvolvidas na 
Universidade. Essa importância se verifica no seguinte depoimento: 
“Auxílio principalmente com alimentação faz diferença no orçamento 
do estudante. Além de incentivos para participação de eventos”. 
(Resposta de um estudante).

Assim, constatou-se, de acordo com os depoimentos dos 
estudantes e, também, o referencial teórico movimentado que as 
políticas de acesso e permanência precisam estar conectadas, 
conforme também ressaltam Dalla Corte et al. (2017, p. 10): “Nesse 
sentido, as políticas de acesso precisam ser concebidas e apoiadas 
por políticas de permanência, ou seja, investir no fortalecimento de 
distribuição de bolsas, que aumentam consideravelmente as chances 
de permanência e conclusão da graduação”.

Em relação ao auxílio à aquisição de material pedagógico, 
questionou-se às coordenações de Curso se este influencia 
na permanência dos estudantes, visto que 71% responderam 
afirmativamente e 29% responderam que não influencia. Quando 
solicitados a justificar, os coordenadores de curso afirmaram que os 
auxílios moradia e alimentação são os mais importantes para garantir 
a permanência dos estudantes.
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Outros ressaltam a importância do auxílio financeiro para garantir 
os materiais necessários, conforme se verifica no seguinte depoimento: 
“Influencia certamente, pois o estudante que não consegue comprar 
o material pode ser prejudicado no respectivo semestre, o que pode 
resultar em desestímulo e em outros prejuízos futuramente, como perda 
do benefício socioeconômico” (Depoimento de coordenação de curso). 

Quando os estudantes são questionados sobre a influência do 
auxílio em seus percursos acadêmicos, a maioria ressalta a influência 
deste na permanência, porém enfatizam que o valor dos auxílios 
recebidos não tem sido suficiente para custear todas as despesas com 
as compras de materiais, conforme ilustrado gráfico a seguir:

Gráfico 3: Quanto do recurso solicitado você conseguiu?  

Fonte: Elaborado pelas autoras (2020) 

Verifica-se, pois que somente 22% foram contemplados com 
todo o auxílio solicitado. Isso ocorre devido aos cortes de recursos 
para as ações de assistência estudantil; assim os gestores das IFES 
precisam passar a dar prioridade para alguns benefícios, visto que a 
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alimentação e a moradia são as priorizadas em detrimento de outros 
auxílios como o material pedagógico, transporte e as bolsas de 
formação estudantil.

A carência de recursos também afeta, por exemplo, o investimento 
em obras como novos prédios para as moradias estudantis, pois os 
recursos que são repassados precisam ser investidos em reformas 
nos prédios que já ocupados. Verifica-se ainda que os estudantes têm 
ciência desta condição de diminuição de recursos, pois mesmo sem 
serem questionados diretamente sobre esta situação, enfatizaram isso 
nas respostas, conforme se verifica: “Considero de boa qualidade 
dentro do que se é possível diante das dificuldades orçamentárias das 
quais enfrentamos”. (Resposta de um estudante).

Esse cenário faz com que alguns estudantes não consigam 
completar todo o percurso acadêmico, pois dependem exclusivamente 
da assistência estudantil, o que se torna um grande desafio para as 
IFES, pois não basta proporcionar o acesso ao estudante, é necessário 
a garantia da assistência estudantil.

Assim, o que se percebe com relação ao auxílio à aquisição 
de material pedagógico é que nos últimos semestres o benefício tem 
ficado abaixo do que o estudante necessita, o que acaba impactando 
na sua permanência ou então na sua dedicação total ao curso, visto 
que assim alguns estudantes precisam buscar algum trabalho no 
turno inverso das aulas para complementar a renda ou recorrer  a 
outros meios, conforme se verifica na resposta a seguir: “[...] o valor 
destinado deixa a desejar pelo fato de muitas vezes não podermos 
comprar nem metade do material exigido, muitas vezes recorrendo a 
pedir emprestado ou tentar comprar usado e mais barato”. (Resposta 
de um estudante).

Nesse sentido, esta pesquisa investigou as etapas de solicitação 
deste auxílio e buscou definir procedimentos para aperfeiçoá-lo, assim 
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como maneiras de fazer com que um maior número de estudantes 
seja atendido, justamente por ser um auxílio de suma importância na 
execução de atividades e aulas práticas. Além de questionar sobre os 
recursos e os valores destes, perguntou-se aos participantes sobre a 
listagem de materiais, pois até o momento a PRAE/UFSM se baseia 
em uma listagem geral de materiais, que está desatualizada. Também 
se verificou no questionário respondido pelos coordenadores de curso 
que somente 29% já dispõem de uma lista para se basear no momento 
da análise do pedido do estudante.

Neste aspecto, tanto as coordenações de curso quanto 
os estudantes concordaram em haver uma listagem de materiais 
pedagógicos disponível para cada curso, tendo em vista suas 
peculiaridades. Porém afirmaram que esta listagem deve ser 
elaborada em conjunto com a PRAE/UFSM, as coordenações de 
curso e os professores das disciplinas, visto que os últimos têm maior 
conhecimento técnico para organizar os itens. Isso se verifica nesta 
resposta: “Este padrão penso que é importante haver, pois facilita aos 
alunos saberem o que solicitar, e agiliza a análise dos pedidos pelo 
órgão competente”. (Resposta de um estudante).

Após verificar que são necessários mais recursos para o 
auxílio e que é importante as coordenações de curso se envolverem 
no processo de análise e que uma listagem de materiais se faz 
imprescindível, questionou-se aos participantes sobre o auxílio passar 
a ser solicitado de maneira online. As coordenações de curso e os 
estudantes responderam afirmativamente, tendo em vista que isso 
reduziria a quantidade de formulários impressos, o tempo em que o 
edital necessitaria ficar aberto e assim os estudantes receberiam o 
auxílio mais rapidamente, visto que da maneira que corre atualmente 
os auxílios são pagos quando as aulas já estão andamento.

Pode-se verificar essa concordância no seguinte depoimento: 
“Poderíamos fazer este processo via portal, para agilizar o processo 
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caindo na caixa postal do coordenador e tramitar ao NAP, para também 
eliminar o papel do trâmite”. (Resposta de uma coordenação de 
curso). Para os estudantes a ideia também pareceu bem interessante, 
tendo em vista que grande parte dos serviços já é disponibilizada nos 
Portais da UFSM: Se fosse online facilitaria a vida de todos na questão 
de tempo para recolher as assinaturas e também o tempo para levar 
até a PRAE, fora o valor do xerox de cada papel todo semestre”. 
(Resposta de um estudante).

Portanto, com base nas respostas dos participantes da pesquisa, 
dos marcos teóricos mobilizados e, também, nas observações 
realizadas no ambiente de trabalho foi possível elaborar uma proposta 
de solicitação do auxílio à aquisição de material pedagógico via 
Portal do Aluno da UFSM, com base também no plano de ações da 
PRAE/UFSM. Esta ainda é uma proposta inicial tendo em vista que 
a informatização de um auxílio possui várias etapas envolvendo não 
somente a PRAE/UFSM, mas outros órgãos e setores.

Destacam-se, pois as fases do processo de implementação 
do produto educacional que se inicia pela elaboração da listagem de 
materiais pedagógicos, que será elaborada em conjunto com a PRAE/
UFSM e as coordenações de curso, para, no segundo momento, ser 
atualizado valor mínimo a ser pago pelos materiais. Esse valor será 
estipulado por meio do Painel de Preços de Governo Federal.

Depois de concluída esta etapa, estes dados serão encaminhados 
ao Centro de Processamento de Dados (CPD) da UFSM, responsável 
pelos sistemas de informação da Universidade. O CPD realizará todos 
os procedimentos de modo a incluir no Portal do Aluno dos estudantes 
que possuem BSE uma aba para a solicitação do auxílio e todos os 
demais encaminhamentos necessários. Após os procedimentos teste, 
o auxílio pode ser solicitado de maneira online pelos estudantes, de 
acordo com as orientações que deverão constar em edital específico. 
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O auxílio poderá ser solicitado de maneira on-line pelo estudante, 
encaminhado às coordenações de curso pelo sistema e devolvido para 
a PRAE/UFSM para deferimento e pagamento. Ressalta-se que a etapa 
de comprovação de despesas, continuará inicialmente sendo realizada 
de maneira presencial na PRAE/UFSM até que todos os envolvidos no 
processo estejam adaptados às funcionalidades do sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tratar de políticas de assistência estudantil é analisar os 
aspectos que envolvem a permanência de estudantes, em sua maioria 
com vulnerabilidade socioeconômica, e buscar meios e processos 
para que cada vez mais estudantes possam não somente ingressar 
na universidade pública, mas também concluir seus cursos com êxito. 
Quando se faz referência a ações de assistência estudantil, estas não 
se restringem somente à moradia e alimentação e sim a um conjunto 
de benefícios dos quais o estudante pode usufruir no decorrer do seu 
percurso acadêmico, dentre os quais se podem destacar: transporte, 
atenção à saúde, atendimento e acompanhamento psicossocial, 
promoção da cultura, esporte e lazer.

No decorrer da pesquisa verificou-se que muito se tem 
evoluído na implementação das políticas de assistência estudantil, 
principalmente após o decreto do PNAES. Através destes recursos 
foi possível atender a uma grande parte das ações constantes no 
Plano, porém as IFES também precisam estar atentas a fim de que 
estes direitos sociais não sejam diminuídos. Mesmo assim, percebeu-
se que as ações da PRAE influenciam diretamente na permanência 
dos estudantes, principalmente àqueles que vêm de outros estados 
ou de cidades de distantes, que acabam tendo os campi como suas 
residências permanentes durante a graduação.
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Quanto ao auxílio à aquisição de material pedagógico, foi 
possível concluir que ele influencia na permanência dos estudantes, 
principalmente aos que realizam cursos que necessitam de materiais 
mais caros. Quanto às modificações propostas, acredita-se que serão 
positivas para todos os envolvidos, pois o processo se tornará mais 
rápido e mais claro, principalmente quanto à listagem dos materiais, 
visto que os estudantes terão esse guia para solicitar os materiais 
adequados. Devido às restrições orçamentárias, uma das alternativas 
encontradas é unificar o valor dos materiais por meio do Portal de 
Preços do Governo e adequar as listas de materiais de acordo com as 
orientações das Coordenações de Curso.

A proposta de um produto educacional ao final do trabalho, 
conforme prevê o mestrado profissional, faz com que a partir da 
pesquisa se desenvolva um novo olhar para o ambiente de atuação 
profissional, de modo a interagir mais com este e assim propor 
modificações ou inovações a fim de qualificar tanto a prática 
do pesquisador, quanto dos demais envolvidos. No caso desta 
pesquisa, o produto educacional busca reformular procedimentos 
a fim de melhorar o fluxo dos processos dos servidores da PRAE/
UFSM, das coordenações de curso e dos estudantes, principais 
interessados no auxílio.

Por fim, é necessário ressaltar que é preciso cada vez mais 
proporcionar espaços, modalidades e serviços a fim de promover a 
permanência dos estudantes e seu bem-estar durante o curso. Por 
isso a importância de momentos de diálogo e, também, de pesquisas 
de estudo de caso nesta área, tendo em vista que o decreto PNAES 
oferece às IFES a autonomia de implementar ações de acordo com o 
perfil dos estudantes.
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INTRODUÇÃO

Nesse texto, buscamos compartilhar a pesquisa intitulada “Análise 
de práticas escolares como contribuição para a discussão da violência 
na/da escola”, desenvolvida no Mestrado Profissional, no Programa de 
Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional, na linha de 
pesquisa Gestão Pedagógica e Contextos Educativos (LP2), articulada 
com os estudos sobre políticas de inclusão desenvolvidos no Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão (GEPE).

O trabalho colaborativo que temos construído no grupo de 
pesquisa faz a construção de relações que nos permitem constituir 
as pesquisas não como um espaço particular e individual de autoria, 
mas constituída nas relações e, por isso, a autoria deste texto é um trio, 
que se constitui em um movimento da autora da dissertação, a Neffar 
Jaquelini, a orientação da professora Leandra e a parceria para instituir o 
espaço analítico que resultou no trabalho, com a doutoranda do grupo, 
Patrícia,  também professora na instituição em que a pesquisa acontece.

A pesquisa teve por objetivo identificar os sentidos de violência 
que predominam nas interações sociais das práticas escolares na 
escola, a partir da análise dos fragmentos retirados dos livros de atas, 
nos quais estão registradas as narrativas escolares identificadas como 
formas de violências que ocorrem na escola.

Muitos estudos e produções sobre o tema violência na escola 
enfatizam os aspectos negativos da violência produzidos sobre/pelos 
sujeitos e colocam o foco nas ações dos estudantes e na necessidade 
da correção dos alunos e sua sujeição às regras escolares. Dificilmente, 
as discussões levam em consideração as relações de poder e o status 
de quem fala (professores, diretores ou alunos) e de onde fala sobre o 
tema ou a relação direta com a violência modulada e até estimulada por 
modelos culturais, sociais e econômicos, baseados no preconceito, 
pobreza e violência social.
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Ao tratarmos a violência na escola apenas como a expressão 
de um comportamento antissocial dos alunos ou atos de incivilidade, 
como se essa violência estivesse intrínseca nos sujeitos escolares, 
principalmente, pelos seus contextos de vida –  composição familiar, 
valores, localidade, formas de convivência – acabamos produzindo um 
apagamento das diversas formas de violências que são estabelecidas 
a partir das perspectivas da exclusão social que produzem uma 
naturalização da violência no plano simbólico e permeiam as relações de 
desigualdades existentes na escola, através de discursos com resquícios 
morais e rótulos individualizados como uma forma de violência que se 
manifesta de maneira sutil e infiltra-se nas práticas escolares.

Neste sentido, buscamos levantar os sentidos de violência escolar 
nos registros dos acontecimentos que compõem os documentos 
escolares, a partir da identificação das recorrências discursivas nos 
livros de atas que colaboram para a produção, reprodução e legitimação 
da violência na e da escola. Do contato com esses materiais, duas 
unidades analíticas foram produzidas: a) a violência na escola como 
efeito da enunciação da violência no seu entorno social; b) a violência 
da escola como reprodução nos atos pedagógicos de um a priori 
enunciativo sobre os sujeitos e seus contextos.

Dar visibilidade a esses dados torna possível a (des)construção 
de algumas narrativas sobre os comportamentos dos estudantes e 
seus familiares que atravessam as práticas pedagógicas e produzem 
modos de ser professor/gestor/ e aluno/família na escola a partir da 
leitura que se faz dessas informações nas instituições escolares.
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DOS PERCURSOS METODOLÓGICOS

A experiência,  a  possibilidade  de  que  algo  nos  aconteça  ou  
nos  toque,  requer  um gesto  de  interrupção  [...]  requer  parar  
para  pensar,  parar  para  olhar,  parar  para escutar, pensar mais 
devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar; parar para 
sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender 
a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o 
automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os 
olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito,  
ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p. 24).

A construção da pesquisa deu-se no entrelaçamento entre as 
nossas experiências na escola e os estudos do mestrado, a partir do 
momento em que fomos instigadas a parar para pensar, para olhar, 
para escutar e sentir; parar para pensar, olhar, escutar e sentir mais 
devagar as questões que envolviam os comportamentos identificados 
como formas de violência nas escolas onde atuávamos.

Vale destacar que o exercício de tensionar a própria prática e 
desenvolver uma pesquisa com o sentido focado nas situações da vida 
profissional é uma importante característica do mestrado profissional que 
se apresenta como um espaço de formação dos professores da educação 
básica, a partir da imersão na pesquisa articulada ao trabalho docente.

Nesse sentido, começamos a escrever nossas experiências 
através de cenas escolares que, naturalmente, eram interpretadas 
como formas de violências no contexto escolar e que foram registradas 
em um Caderno de Memórias. Essa forma de registro de sensações, 
sentimentos, observações, falas, informações, vivências, criadas a 
partir das nossas experiências como professoras, produziu um gesto 
de interrupção naquilo que estava constituído como verdade e serviu 
como um exercício prévio, como um modo de começar a pensar e a 
problematizar o tema violência na/da escola.
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As sínteses dessas cenas escolares, que foram criadas a partir das 
nossas vivências, foram os “achados” que constituíram a problemática 
da pesquisa: quais sentidos de violência são produzidos, legitimados 
e reproduzidos nas interações sociais das práticas escolares na 
escola? Nessa direção, o estudo caracterizou-se como uma pesquisa 
documental por valer-se de materiais que ainda não receberam um 
tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetivos da pesquisa (GIL, 2007).

Ressaltamos, aqui, no entanto, que a pesquisa não privilegiou 
nenhuma prática metodológica, “já que não tinha compromissos com 
uma metodologia preestabelecida, com estratégias ossificadas, com 
um trajeto fechado. Portanto, este foi um caminho inventado” (BUJES, 
2007, p. 30), de modo que a metodologia organizou-se “em estreita 
relação com as questões investigadas” (Idem, p. 31).

É importante destacar que, para esta investigação, as nossas 
experiências na escola foram tomadas como um exercício prévio, 
como um modo de começar a pensar e a problematizar o tema 
violência na/da escola e não como uma possível especificidade de 
uma determinada instituição. Portanto, aqui não se faz nenhum juízo de 
valor do conteúdo de tais discursos, pois eles não são considerados 
nem bons ou ruins, nem certos ou errados, até porque a escola está 
imersa em meio a uma complexidade de questões que gera uma série 
de pressões, expectativas e tradições a partir do contexto em que se 
insere (RATTO, 2004).

Ao mesmo tempo em que esta investigação não tem como 
foco analisar uma instituição em particular, ela também promove um 
movimento singular de olharmos para aquilo que somos ou aquilo 
que estamos nós ou estão os outros fazendo conosco (VEIGA-NETO, 
2011), pois analisar o fenômeno da violência da escola faz-nos refletir 
sobre nós mesmos, sobre nossas práticas escolares, sobre a escola - 
que ora se apresenta como um espaço por excelência de vivenciar de 
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modo intencional e sistemático formas construtivas de interação entre 
os sujeitos, ora se apresenta como parte da produção, reprodução e 
legitimação de certas formas de violências que se constituem em um 
tipo de violência simbólica que atravessa o cotidiano da cultura escolar.

Para dar conta dessa questão, partimos de um exercício de 
produção de sentidos das experiências registradas no Caderno de 
Memórias. Para isso, foi preciso coletar e sistematizar dados atuais 
sobre a escola e o seu entorno, sobre os estudantes, suas famílias 
e seus contextos de vida para confirmar ou não os discursos sobre 
violência na escola que circulam na instituição, tomando como, ponto 
de partida, a construção de um cenário da escola, sobre o que se 
diz sobre as pessoas e sujeitos daquela comunidade; sobre como 
se produzem discursos e ao mesmo tempo em que dados baseiam-
se esses discursos. Na composição desse cenário, foi preciso 
fundamentar com dados e análises o contexto escolar (estudantes e 
famílias) e o entorno da escola (localidade).

Buscamos no Projeto Político-Pedagógico, no Regimento 
Escolar, em sites oficiais, em órgãos públicos e na produção de 
questionários e entrevistas dados mais específicos da escola tais 
como: características  sociais, culturais e econômicas dos estudantes 
e familiares; mapeamento do número de alunos por bairro; relação do 
número de alunos por ano; taxas de aprovação, reprovação, abandono, 
transferência, distorção idade-série; resultados de alfabetização, 
resultados nas avaliações de larga escala – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB e Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 
–; desenvolvimento de programas federais – Mais Alfabetização,  Novo 
Mais Educação –; ofertas de atividades extraclasse – banda, danças 
tradicionalistas, ballet – ; dentre outras informações que julgamos 
pertinentes para a constituição de um cenário econômico, social, 
cultural e pedagógico.
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Também se fez necessário buscarmos informações sobre os 
bairros de onde são oriundos os alunos em jornais locais, órgãos 
públicos e em sites para conhecermos um pouco mais sobre a história 
da localidade, sua infraestrutura e os serviços urbanos. Mas, por que o 
entorno da escola? Porque grande parte dos argumentos em relação 
às dificuldades enfrentadas na escola em relação aos comportamentos 
indisciplinados e as narrativas de violência colocam a geografia social 
da região como um elemento que os justificam.

Ao tomarmos nossos registros no Caderno de Memórias e 
os dados produzidos a partir da composição do cenário da escola, 
percebemos que havia um grande desconhecimento da escola 
sobre as diversas realidades dos alunos, ficando com interpretações 
aligeiradas sobre os estudantes e suas famílias que, muitas vezes, 
produzem violências dirigidas aos indivíduos, sem que se questionem 
as estruturas que esses moralismos são produzidos e como a escola 
utiliza-os para produzir sujeitos.

É muito comum os professores/gestores acreditarem que 
conhecem com apropriação os diversos contextos de vida de seus 
alunos, mas o que percebemos, na maioria das vezes, é que os dados – 
quando coletados na efetivação da matrícula, na elaboração de Projetos 
Políticos Pedagógicos e/ou Regimentos Escolares – não ganham muita 
visibilidade e nem sempre são divulgados e olhados com cuidado.

Esses movimentos mobilizaram uma mudança no modo 
como vínhamos olhando para o tema violência na escola, fazendo-
nos perceber as possíveis violências da escola, as quais requerem 
análises que não estejam restritas às transgressões praticadas pelos 
estudantes ou às relações sociais entre eles.

Nesse sentido, investimos em uma busca interessada nas 
narrativas que, de alguma forma, abordavam a maneira como a 
escola vem trabalhando com as situações que são identificadas como 
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formas de violência: formas de registros – livros de ocorrências, livros 
de atas –; composição dos textos; registros de palavras, conselhos 
e punições que foram feitas; conversas com as famílias; atitudes e 
falas de professores e gestores; tipo de projeção que a escola dá para 
esses atos. Também focamos nos registros de narrativas em relação 
ao bairro, à comunidade, às famílias e aos alunos de forma mais geral 
(em registros de reuniões, atas, conselhos de classe...). Isso nos 
possibilitou renunciar a uma compreensão determinista e perceber 
que as violências poderão ser marcadas por questões internas, de 
emergência da própria escola.

Se a violência não pode ser pensada fora do contexto social e 
histórico, torna-se importante analisar o próprio contexto escolar. Por 
isso, o investimento na análise de alguns documentos que retratavam 
as formas de relações entre os alunos, professores, funcionários, 
gestores e comunidade escolar para identificar os sentidos de violência 
que predominam nas interações sociais e nas práticas escolares.

As narrativas extraídas dos materiais foram agrupadas por 
características semelhantes - naturalização de algumas formas de 
exclusão; a coerção e a intimidação; o abuso de autoridade presentes 
nos modos de condução dos processos de ensino e aprendizagem; 
o silêncio, a omissão e a negação da violência diante de fatos 
impactantes; e as formas de resolução de conflitos – na tentativa de 
mostrar que a violência tem uma história, que ela não aparece do nada 
em uma instituição e que ela acontece no contexto estrutural de uma 
sociedade em que a escola, como instituição dela, não está isenta.

Diante disso, as narrativas foram tratadas como discursos que 
têm efeitos sobre as identidades, sobre aquilo que aprendemos com 
relação a quem somos ou devemos ser. Desse contato com os materiais 
analisados, emergiram duas unidades analíticas: a) a violência na 
escola como efeito da enunciação da violência no seu entorno social; 
b) a violência da escola como reprodução nos atos pedagógicos de 
um a priori enunciativo sobre os sujeitos e seus contextos.



430S U M Á R I O

Evidencia-se aqui que é preciso compreender, primeiramente, 
que o contexto educacional está amparado em uma trama complexa 
de saberes, de modo que o desenvolvimento de uma compreensão 
dos comportamentos e atitudes registrados como educativos 
e pedagógicos, é constituída de poderes simbólicos que estão 
diretamente relacionado à emergência da violência na escola como 
uma categoria de enunciação e também da escola que reproduz 
as enunciações em modos de operar/atuar nos espaços de ensino 
e de aprendizagem da escola, sejam a sala de aula, os corredores, 
o refeitório, o pátio e em todas as interações que acontecem nesse 
espaço institucional.

ENTRE A VIOLÊNCIA NA E DA ESCOLA: 
CONSTRUÇÕES ANALÍTICAS

À medida em que íamos adentrando aos materiais de pesquisa, 
começamos a perceber que, principalmente, comentários a respeito da 
formas de convivência nos bairros; das relações, núcleos e ambientes 
das famílias e as formas de educação dos filhos em casa estavam sempre 
presentes em diferentes momentos, períodos temporais e contextos 
da escola – em reuniões de professores, pais e alunos; reuniões com 
representantes da Secretaria de Educação; encontros de formação e 
de avaliação; conversas com alunos e turmas; abertura de ano letivo; 
entrega de notas; registros de ocorrências de alunos – e serviam como 
causas, justificativas, alertas, conselhos e conscientização das situações 
identificadas como formas de violência na escola33.

33 Os registros foram enumerados pela ordem em que foram sendo colocados no texto, 
sem fazer a menção ao nome do livro, nomes citados, página e data. Somente o ano 
foi colocado para mostrar sua recorrência nas práticas escolares em um determinado 
período de tempo. Outra questão é que os fragmentos foram retirados da maneira como 
foram redigidos nos livros de atas, sem nenhuma alteração gramatical (sem supressão ou 
acréscimos de pontuação e/ou correção ortográfica). 
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Registro nº 01- [...] a professora solicitou que os pais eduquem 
seus filhos e cuidem com quem eles andam no bairro porque na 
escola os professores querem evitar a violência em sala de aula 
porque a indisciplina nas turmas está muito grande [...] (2012)

Registro nº 02 - [...] reuniram-se os pais, alunos e direção para 
tratar os seguintes assuntos: a) educação tem que vir de casa; 
b) nós, na escola ensinamos (2006)

Registro nº 03 - [...] reuniram-se na escola os pais, alunos, 
direção, orientação e supervisão para tratar os seguintes 
assuntos [...] b) o aluno em sala de aula é o reflexo do que são 
em casa [...] l) a família é a base de tudo para nós embora não 
seja formada por pai e mãe [...] (2000)

Registro nº 04 - [...] A professora [...] pediu a psicóloga que 
fizesse um acompanhamento com os alunos que estão 
apresentando problemas com indisciplina e violência na escola. 
A psicóloga falou que muito pouco se pode fazer porque é um 
problema que foge ao nosso alcance, pois tem uma relação com 
toda a estrutura familiar, cultural e de moradia dos alunos desse 
bairro [...] (1991)

É recorrente o discurso de culpabilização das famílias sobre os 
alunos considerados potencialmente “violentos” por serem oriundos 
de uma “família desestruturada” e de convivência patologizante, 
identificando a falta de uma determinada configuração familiar como 
causadora direta do comportamento de “alunos problemáticos”. Neste 
sentido, ao considerar a violência como resultante apenas da repetição 
de experiências familiares – que, supostamente, seriam experiências 
negativas –, destitui-se de significado as interações do contexto escolar 
onde elas são vivenciadas. Além das famílias, os bairros de onde os 
alunos da escola são oriundos são também citados de forma negativa, 
como se o fato de os alunos habitarem esses lugares já fosse a causa 
da violência registrada na escola.

A violência na escola não pode reduzir-se a violência urbana, a 
uma crise intrusiva vinda do bairro ou uma violência inata, natural, 
e, para todos os efeitos, fatal. Ela situa-se num contexto e, se 
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podemos convencionar, considerar ao mesmo tempo variáveis 
sociais e individuais clássicas, as variáveis que explicam o clima 
escolar interno e a vitimação devem ser igualmente examinadas 
(DEBARBIEUX, 2006, p. 132).

Muitos pesquisadores (DEBARBIEUX, 2006; DEBARBIEUX & 
BLAYA, 2002; SPOSITO, 2001; SEGAL, 2014) acreditam que as causas da 
violência escolar não residem apenas em fatores externos, evidenciando 
o papel da instituição na produção do fenômeno. Neste sentido, “o 
desenvolvimento de pesquisas sobre o efeito-estabelecimento permite 
matizar a problemática, mostrando a existência de escolas não violentas 
em bairros degradados e violentos” (RUOTTI, 2006), rompendo com a 
falsa evidência da causalidade entre pobreza e violência na escola. “O 
reconhecimento da multiplicidade das causas da violência na escola 
implica, no entanto, que os fatores socioeconômicos não possam 
explicar tudo. Assim, a pobreza ou desemprego não podem, por si só, 
desencadear a violência” (DEBARBIEUX, 2006, p. 154).

Por outro lado, a multiplicidade, na maioria das vezes, no 
que se refere à população periférica das cidades é a da separação 
e classificação, criando uma normalidade de escolha de vida que 
não necessariamente passe pelo desejo dos sujeitos, mas por sua 
subordinação, como é o caso da definição que o Estado, através da 
Secretaria de Educação, pode operar no modo de vida daqueles que 
não ganham o direito de decidir sobre sua existência.

Registro nº 05 - [...] após fez uso a palavra a Senhora Secretária 
de Educação [...] prometeu que continuará lutando em prol de uma 
escola nova na vila, onde deverá funcionar em regime de CEBEM, 
onde os alunos se ocuparão em aprender tarefas profissionalizante, 
que os auxiliará na sua ocupação diária [...] (1992)

Os comportamentos indisciplinados lidos como violência fazem 
parte de um enredo que lista a composição do núcleo familiar – as 
relações, os ambientes das famílias e as formas de educação dos 
filhos em casa –, assim como as formas de convivência nos bairros 
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como desestruturadas e inadequadas e, por isso, uma das causas 
da violência na escola. Em contrapartida, essa forma de interpretação 
da violência feita na escola amplia as possibilidades de desigualdade 
quando escracha um modelo único de normalidade e coloca-o como 
critério de identificação dos estudantes e de suas famílias.

Essas percepções da escola, relacionadas aos estudantes, suas 
famílias e seus contextos de vida, constituem uma violência na escola 
que vem produzindo uma certa violência da escola, que opera através 
das práticas pedagógicas, em que se associa a situação econômica 
das famílias com um ambiente de degradação moral à impossibilidade 
da realização do ideal educativo.

Registro nº 06 - [...] realizou-se uma reunião com os pais dos 
alunos da quarta série [...] alunos estão com muitos erros de 
ortografia; estão deixando a desejar, nem parece que estão na 
quarta série [...] (2002)

Registro nº 07 - [...] o aluno relatou que estava com muitas 
dificuldades na disciplina [...] não conseguia entender a 
matéria, acompanhar a explicação da professora, nem 
entender direito a letra da professora no quadro e que quando 
pede ajuda a professora diz: “Tá tudo no quadro, tá tudo no 
quadro” e que  ela não quer explicar nada, somente encher 
o quadro [...] e diz que não vai se cansar já que a gente não 
quer aprender mesmo [...] (2018)

Registro nº 08 - [...] Também foi avaliado causas de 
evasão e reprovação com a demonstração de um paralelo 
[...] Os professores colocaram que os alunos evadem ou 
são reprovados [...] por falta de escolarização dos pais ou 
responsáveis, falta de valorização da educação e problemas 
sociais desses bairros [...] (2016)

Essa outra forma de ver essas narrativas provocou alguns 
movimentos em relação àquilo que estávamos fazendo/pensando/
vendo sobre o comportamento dos estudantes para também pensar 
nas dinâmicas do trabalho institucional como uma possível forma 
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de violência, na qual os próprios estudantes “suportam através da 
maneira como a instituição e seus agentes os tratam (modos de 
composição das classes, de atribuição de palavras desdenhosas dos 
adultos, atos considerados pelos alunos como injustos ou racistas)” 
(CHARLOT, 2002, p. 434).

Apesar dos discursos referirem-se ao contexto social dos 
estudantes e de suas famílias como justificativa das não aprendizagens, 
eles também demonstram a falta de uma reflexão da escola quanto à 
complexidade da ação educativa. Neste sentido, percebemos o quanto 
a escola vem estigmatizando, por meio de uma linha tênue, a possível 
origem social do aluno e o seu êxito escolar.

Abramovay e Rua (2002, p. 78) chamam a atenção para o fato 
de que a “externalização das causas da violência nas escolas é muito 
conveniente do ponto de vista político e institucional”, cuja lógica permite 
a retirada da responsabilidade de um sistema, colocando-a somente 
sobre o indivíduo e ocultando sua função na produção da violência.

Registro nº 09 – [...] alguns pais vieram reclamar do atendimento 
da professora com seus filhos, do teste que todos tiraram zero. A 
professora disse que não se adaptou aos alunos e está disposta 
a deixar a turma [...] (2002)

Registro nº 10 - [...] A professora foi chamada e [...] orientou a 
mãe que tivesse mais pulso firme com o filho em casa, pois na 
aula dela, criança não se governa [...] (2019)

Essa distância produz um constante ‘nós’ e um ‘eles’ que 
atravessa as práticas pedagógicas, perpassando as aprendizagens 
dos alunos e as relações sociais da escola. Conforme afirma Debarbieux 
(2006), a proliferação e a repetição de microviolências podem dar 
lugar à ocorrência de outros tipos de violências, como no próprio 
comportamento dos estudantes, gerando insegurança, medo, revolta 
e minando a possibilidade de diálogo e de relações mais solidárias.
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Registro nº 11 - [...] a mãe questiona a separação feita pela 
professora entre os alunos que sabem e os que não sabem, sendo 
que sua filha pertence ao grupo dos que sabem e que se sente 
abandonada, pois a professora não dá mais atenção [...] (2009)

Registro nº 12 - [...] foi pedido para os professores se dedicarem 
cada vez mais na luta de mudarem a mentalidade dos alunos 
para os valores morais e para o bem [...] (1993)

Registro nº 13 - A professora [...] da primeira série B colocou o 
seu descontentamento em relação a turma de alunos que lhe foi 
atribuída dizendo que achava que a supervisora havia escolhido 
os piores alunos para a sua turma [...] pois os alunos são muito 
indisciplinados [...] A diretora da escola esclareceu a professora 
que as turmas foram organizadas pela ordem de matrícula [...] e 
que as demais turmas também apresentam problemas, já que a 
clientela da escola é oriunda de um meio marginalizado [...] (1993)

As manifestações dos alunos são tomadas como reflexos dos 
supostos problemas que eles vivenciam fora do espaço escolar e que 
refletem diretamente em seu processo de aprendizagem. Neste sentido, 
um dos aspectos bastante recorrentes nos materiais é a naturalização 
das famílias de baixa renda como famílias ‘desestruturadas’. Essas 
famílias são responsabilizadas pela ausência de valores, educação, 
hábitos de higiene, segurança, afeto, estímulo aos estudos e produzem 
sujeitos cujas carências emocionais tendem a repercutir na vida 
escolar como os alunos problemáticos, agressivos e revoltados que 
demonstram dificuldades em aprender (COLLARES; MOYSÉS, 1996).

Registro nº 14 - [...] colocou aos professores da urgência em 
juntos realizar um projeto que resgata as boas maneiras e os 
valores, uma vez que todos são unânimes em afirmar que as 
notas baixas estão relacionadas ao comportamento dos alunos 
[...] (2002)

Registro nº 15 - [...] preocupação com o rendimento dos alunos 
da primeira e quinta série que estão no momento carentes de 
amor e carinho [...] (2003)

 



436S U M Á R I O

Um outro elemento que nos chamou atenção em relação à 
violência da escola é a forma como a instituição lida com um amplo 
desafio de questionar a ordem vigente e promover as diferentes 
perspectivas de vida. Na maioria das vezes, a escola reforça os valores 
de consumo, competição e individualismo por meio das práticas 
pedagógicas que (re)produzem e legitimam os objetivos neoliberais34. 
Apesar de ser um espaço coletivo, muitas práticas escolares têm 
investido no individualismo a partir da “responsabilização dos sujeitos 
pelos seus feitos, pela sua conduta, pelo seu modo de ser e estar 
no presente, a fim de minimizar os riscos das escolhas feitas pelos 
indivíduos, famílias e comunidades” (BRAGAMONTE, 2017, p. 109).

Registro nº 16 - [...] a professora falou que o aluno [...] não 
quer nada com nada. Segundo a professora, o aluno não 
está copiando, não quer resolver as atividades, pois era um 
governado e que se continuasse assim nunca iria conseguir 
melhorar sua vida, arrumar um bom emprego, ter dinheiro para 
melhorar de vida [...] (2014)

Ao utilizar esses discursos, a escola enaltece, com certa 
naturalidade, os valores, padrões de comportamento e competências 
neoliberais que produzem a possibilidade de uma supremacia e, também, 
de outras formas de exclusão. Entretanto, a escola não apenas reproduz 
essas formas de violências correntes na sociedade, mas, ao tomar esses 
discursos como verdade, produz formas próprias de distinção que são 
acionadas para excluir indivíduos ou grupos, criando uma impotência 
de constituir-se como um espaço de suspensão – na escola, deixa de 
operar ou valer o que rege o mundo familiar e social – e de igualdade – 
todos os alunos enquanto alunos são igualmente capazes de um novo 
começo do mundo – (MASSCHELEIN; SIMONS, 2014).

34 Nos limites deste trabalho, não faremos uma discussão sobre a racionalidade neoliberal. 
No entanto, compreendemos como uma “mentalidade de governo, uma concepção sobre 
como as autoridades devem usar seus poderes para melhorar o bem-estar nacional, sobre 
os fins que devem buscar, os males que eles devem evitar, os meios que devem usar e, em 
especial, a natureza das pessoas sobre as quais elas devem agir” (ROSE, 2011, p. 214). 
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Registro nº 17 - [...] A professora diz para a turma que ela já 
estudou e se formou e que se os alunos não querem aprender 
o problema é deles, pois no final do mês o seu salário já está 
garantido [...] (2019)

Registro nº 18 - [...] A mãe do aluno segue afirmando que não 
admite que o professor diga na frente do aluno que não pode fazer 
mais nada por ele, pois o mesmo estudou para isso [...] (2017)

A escola possui alunos com diferentes configurações familiares, 
econômica e cultural. Compreender essas questões pode ser 
fundamental na produção de outros significados dos processos de 
enunciação que os professores, alunos e famílias constroem – formas 
de perceber, de pensar os problemas dentro e fora da escola –; na 
possibilidade de estabelecer relações de empatia e proximidade; e na 
criação de outras formas de ver algumas atitudes e decisões da escola 
que têm, como uma de suas metas, a formação humana.

É importante motivarmo-nos para refletir profissionalmente 
sobre os discentes nos tempos atuais [...] Está em jogo a 
quebra de imagens sobre os tempos da vida, sobre o que é 
próprio ou impróprio, esperado ou inesperado da imagem 
que nós fazemos de cada tempo humano com que lidamos 
(ARROYO, 2009, p. 24).

Portanto, a violência na escola como efeito da enunciação 
da violência no seu entorno social pode apontar para uma forma 
de violência da escola através da leitura que escola faz – e, por 
conseguinte, daqueles que se relacionam com o trabalho institucional 
– das estruturas normativas, valorativas e morais que não permitem 
entender a multiplicidade das organizações humanas. Isso aponta 
para uma certa universalidade de estrutura em que a escola naturalizou 
trabalhar o modelo mais verdadeiro das estruturas familiares, da cultura 
e dos modos de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício exploratório de análise dos registros dos livros de 
atas, com base nas categorias propostas, sobre a violência na escola 
trouxe indícios sobre o que se passa no cotidiano das instituições, 
permitindo problematizar alguns discursos que circulam sobre os 
sujeitos escolares, suas famílias e localidade, principalmente, as que 
estão situadas em território vulnerável. Esses movimentos de pesquisa 
propiciaram perceber outros modos de produção da violência na 
escola, para além daqueles que já são amplamente discutidos em 
estudos, pesquisas, programas e dados estatísticos que tentam 
explicar esse ‘fenômeno’ – suas possíveis causas – e, também, apontar 
possibilidades de soluções.

No entanto, nossa preocupação não se deu no sentido de 
estabelecer respostas fixas ou mesmo estabelecer verdades sobre 
esses discursos. Procuramos pensar diferentemente do modo como se 
vem pensando sobre as questões relacionadas à violência na escola, 
tentando trazer um olhar diferente sobre as atitudes, os comportamentos 
e as relações que parecem tão “naturais” e “já sabidas” na escola e 
mesmo na sociedade.

Nos materiais analisados, percebemos as formas de reprodução 
de violência na/da escola que se proliferam como discursos incompletos 
do real sobre o contexto social dos estudantes e de suas famílias, 
servindo como justificativa das não aprendizagens; discursos da falta 
de uma reflexão da escola quanto à complexidade da ação educativa; 
discursos que externalizam as causas da violência em relação à escola 
e retiram dela e do sistema a responsabilidade, colocando-a somente 
sobre o indivíduo e seu contexto social, cultural e econômico; discursos 
de ocultação das práticas escolares na (re)produção da violência.
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Também, percebemos práticas escolares referendadas pelo 
desconhecimento da escola sobre as diversas realidades dos alunos, 
ficando com interpretações aligeiradas e discursos com resquícios 
morais naturalizados que produzem rótulos individualizados e 
violências dirigidas aos indivíduos, sem questionar as estruturas que 
esses moralismos são produzidos e como a escola utiliza-os para 
produzir sujeitos; (re)produção de práticas de apartação em função 
de um ideal de superioridade em que é constante a separação 
entre o ‘nós’ e um ‘eles’ que atravessa as práticas pedagógicas, 
perpassando as aprendizagens dos alunos e as relações sociais da 
escola; a escola (re)produz pela naturalização certos valores, padrões 
de comportamento e competências neoliberais, dentre eles, consumo, 
competição e individualismo que produzem a possibilidade de uma 
supremacia e também de formas de exclusão.

Das análises realizadas, foi possível também chegar a unidades 
conclusivas que permitiram a elaboração de um roteiro como produto 
para que escolas/redes/sistemas escolares possam encontrar 
caminhos para pensar as práticas/produção de um discurso-verdade-
naturalizado sobre a violência na escola e sobre a violência da escola, 
tendo em vista os modos como enunciam os/as estudantes, famílias 
e comunidades que podem incorrer em uma maneira equivocado de 
leitura sobre os sujeitos e, por isso, produzir práticas de violência.

O produto desta pesquisa não teve a pretensão de elaborar 
um modelo fixo a ser seguido, mas possibilitar outras formas de ver a 
violência na escola a partir de uma reflexão sobre como a escola pode 
legitimar e reproduzir certas formas de violência que acontecem no 
contexto estrutural de uma sociedade e que são atravessadas pelos 
modos de falar e atuar sobre os sujeitos que habitam a instituição. 
Sem pensar sobre essas questões não conseguimos vislumbrar as 
possibilidades de novas práticas escolares baseadas no ensino e a 
aprendizagem de todos.
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INTRODUÇÃO

Vivemos tempos em que os resquícios e movimentos de uma 
cultura organizacional autoritária, de viés tecnicista e gerencialista, 
novamente se fazem presentes nos sistemas educacionais e na 
gestão/administração das escolas; muitas vezes também nas 
práxispedagógicas nas salas de aula. Poderes de decisão primam pela 
centralização nas decisões e pelo controle sobre o que fazer educacional 
e escolar. Consideramos importante demarcar o momento atual do 
Brasil (2019/2020), cujas políticas públicas de educação, autoritárias e 
arbitrárias, atacam e destroem conquistas e marcos regulatórios como 
a Constituição Federal, a LDB 9394/96, o Plano Nacional de Educação 
2014-2024, sendo ignorados e alterados, sobremaneira no que se 
refere à investimentos em educação, formação de professoras(es) 
e perspectivas de uma educação mais crítico-reflexiva, com uma 
“pedagogia libertadora” e “da autonomia” (Freire, 2016 ; 2006)  Mais, 
práticas democráticas vem sofrendo fortes ataques com ingerências 
autoritárias e diretas nas escolas e universidades, com nomeações de 
diretores, pró-reitores, propondo e propagandeando que municípios e 
estados adotem a “militarização de suas escolas”.

Em meio a esses “tempos estranhos”, ousamos resistir e seguir 
no esperançar por uma educação e uma sociedade mais democráticas, 
reconhecendo a importância da auto(trans)formação permanente com 
professoras e professores para tanto. O presente artigo emerge de 
uma pesquisa de Mestrado iniciada em 2018 e já na fase final, que 
tem por objetivo “estudar, debater e construir com os professores e 
comunidade escolar caminhos e dispositivos para a criação de uma 
proposta de Agenda para a criação e implementação da Gestão 
Democrática, por meio do PME e outras instâncias ou organismos 
de participação democrática no Sistema Municipal de Toropi/RS”, 
assumindo metodologicamente a proposta político-epistemológica 
dos Círculos Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos (HENZ, 
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2015). Focaremos no objetivo específico sobre a auto(trans)formação 
permanente com professoras e professores, para que assumam suas 
responsabilidades profissionais no protagonismo da implementação 
da Gestão Democrática; esse é um permanente desafio acadêmico, 
pedagógico e político, como forma de resistência e esperançar por 
uma educação mais humanizadora e cidadã no Brasil desse final da 
segunda década do século XXI.

Licínio Lima (2013) corrobora a leitura dos desafios que se colocam 
para o compromisso com uma condução dialogada e participada da/na 
governação educacional para a autonomia e a emancipação:

No caso da governação democrática das escolas, trata-se 
de uma perspectiva conceitual que focaliza intervenções 
democraticamente referenciadas, exercidas por atores 
educativos e consubstanciadas em ações de (auto)governo; 
ações que não apenas se revelam quanto decisões político-
educativas tomadas a partir de contextos organizacionais e de 
estruturas de poder de decisão, mas que também interferem 
na construção e recriação dessas estruturas e de formas mais 
democráticas de exercer os poderes educativos no sistema 
escolar, na escola, na sala de aula etc. (LIMA, 2013, p. 15).

A importância da participação de toda a comunidade escolar 
na elaboração do Plano Municipal de Educação se fundamenta pela 
necessidade de articular ideias, na elaboração de uma proposta com 
a identidade local que contemple o contexto da escola e do município, 
que “guarde consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) 
e, ao mesmo tempo, garanta sua identidade e autonomia” (BRASIL – 
2005, p.9). Nas palavras de Paulo Freire, o desafio é todas e todos se 
empoderarem com voz e responsabilidade social e política, aprendendo 
democracia pela participação: “Ninguém vive plenamente a democracia 
nem tampouco ajuda a crescer, primeiro, se é interditado no seu direito 
de falar, de ter voz, de fazer o seu discurso crítico; segundo, se não se 
engaja de uma ou de outra forma, na briga em defesa deste direito, que 
no fundo é o direito também de atuar” (FREIRE, 1997, p. 88).



445S U M Á R I O

Com a aprovação da Lei Municipal nº 825-13/2016, de 26 de 
maio de 2015, realizada na Câmara Municipal de Toropi/RS, pelo poder 
Legislativo, acredita-se que a “participação popular” na elaboração do 
Plano de Educação evidencie que as metas constantes no plano são 
metas dos cidadãos do município. Sendo assim, o Plano Municipal 
de Educação (PME) tem tudo para se concretizar e conseguir atender 
suas metas dentro do prazo de vigência, embora reconheçamos 
que a aprendizagem e a construção de uma ação-reflexão-ação 
democrática não é tão fácil em meio a uma sociedade neoliberal 
capitalista centralizadora e autoritária, na qual tradicionalmente somos 
submetidos a pacotes prontos, com poucas chances de autonomia, 
autoria e (auto)governação. Não obstante, nosso esperançar nos 
desafia e mobiliza para gostos e gestos democráticos para com as 
outras e os outros, pelo olhar sensível e escuta atenta ao dizer a sua 
palavra de cada uma e cada um.

Nessa perspectiva, professoras e professores, como 
profissionais da educação, são responsáveis pela criação de uma 
ambiência dialógica e uma organização escolar onde a escola seja 
de/com todas(os) e para/com todas(os), implicando “uma invenção 
social que exige um saber político gestando-se na prática de por 
ela lutar, a que se junta a prática de sobre ela refletir” ( FREIRE, 
1991, p. 146). Ainda, segundo Freire, “[...] é uma construção que, 
jamais terminada, demanda briga por ela. Demanda engajamento, 
clareza política, coerência, decisão. Por isso mesmo é que uma 
educação democrática não se pode realizar à parte de uma 
educação da cidadania e para ela” (FREIRE, 1997, p. 119), sob 
penas de mascarar-se uma descentralização como “governação 
democrática” (LIMA, 2013).
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: ENTRE A TEORIA 
E A PRÁTICA DIALOGADA E PARTICIPADA

Durante a realização dos Círculos Dialógicos Investigativo-
auto(trans)formativos realizados durante o primeiro semestre de 
2020, os diálogos crítico-reflexivos com as coautoras fizeram emergir 
a consciência de que, nunca, percebe-se a necessidade de articular 
a participação dos diversos segmentos na (re)construção de uma 
cultura e uma práxis que prima pela participação democrático-cidadã. 
Isso demanda que haja, primeiramente, uma disposição e abertura a 
rever as próprias concepções e práticas, para, pela vivência dialogada 
e participada, ir auto(trans)formando-se intersubjetivamente, tornando-
se sujeitos partícipes de inéditos viáveis para que todas e todos tenham 
condições e possibilidades de Ser Mais (FREIRE,  2006; 2016).

No caso do município de Toropi/RS, cabe ressaltar que 
mesmo elaborado e aprovado, o plano ainda não foi efetivamente 
implantado. O mesmo, requer constantes debates e reflexões a 
partir da realidade de cada escola, criando espaços e possibilidades 
para avaliação e acompanhamento, e principalmente dispositivos e 
práticas de implementação das suas metas. Nessa processualidade, 
as coautoras participantes da pesquisa entendemos que professoras35 
têm o desafio de reconhecerem a importância do auto(trans)formação 
permanente na perspectiva democrático-cidadã, para assumirem o 
seu protagonismo político-pedagógico transformador em meio a uma 
sociedade com tendências fortemente autoritárias e políticas de uma 
educação bancária.

Considerando a participação e as deliberações públicas no 
processo de construção do PME, encontramos em Paro (2000, p. 9) o 

35 Aqui utilizaremos o termo “professoras” pelo fato de todas as professoras da rede/sistema 
municipal de ensino serem mulheres.
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alerta para o fato de a gestão democrática frequentemente ser tratada 
como uma utopia; mas, no que diz respeito à gestão democrática, o 
autor considera que “não quer dizer que não possa vir a existir”:

Na medida em que não existe, mas ao mesmo tempo se 
coloca como algo de valor, algo desejável do ponto de vista 
da solução dos problemas da escola, a tarefa deve consistir, 
inicialmente em tomar consciência das condições concretas e 
das contradições concretas, que apontam para a viabilidade 
de um projeto de democratização das relações no interior da 
escola (PARO, 2000, p. 9).

Não obstante, o autor acrescenta que a escola pública atual 
é reprodutora da ideologia dominante, “negadora dos valores 
dominados e mera chanceladora da injustiça social”. Porém, considera 
que a gestão democrática “é parte do projeto de construção da 
democratização da sociedade brasileira” (Ibidem, p. 9). Mesmo não 
envolvendo a totalidade das pessoas que gostaríamos, mantemos 
nosso esperançar democrático, como um sonho que buscaremos 
concretizar juntas(os), na/para dignidade e cidadania de cada mulher 
e cada homem.

AUTO(TRANS)FORMAÇÃO PERMANENTE 
COM PROFESSORES E PROFESSORAS 
NA/PARA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Muito se avançou em relação à participação, porém percebe-
se que as determinações legais não têm se mostrado totalmente 
suficientes para a efetivação das práticas democráticas nos sistemas 
estaduais e municipais, e nos contextos escolares. Essas prerrogativas 
também colocam o desafio de as escolas criarem espaço-tempos 
para processos de auto(trans)formação permanente com professoras 
e professores, como ação-reflexão-ação sobre as suas práticas e 
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concepções. Para Freire (2006, p.40) “[...] é pensando criticamente a 
prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. 
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de 
tal modo concreto que quase se confunde com a prática”.

Ao nos remetermos à concepção de Freire, escutamos seu 
alerta sobre a importância de termos a clareza sobre essa participação, 
bem como a necessidade de uma formação de/com professoras e 
professores com esse compromisso nas suas práxis educativas, para 
uma convivência dialogada e participada com pais e comunidade; 
essa não pode  “…ser reduzida a uma pura colaboração que setores 
populacionais devessem dar à administração pública. Participação ou 
colaboração, por exemplo, através dos chamados mutirões por meio 
dos quais se reparam escolas, creches, ou se limpam ruas ou praças” 
(FREIRE, 1991, p. 75).

Assim, compreendemos e interpretamos que a autonomia da 
escola só se constitui como espaço democrático na medida em que 
é lócus e dispositivo de auto(trans)formação, a partir dos interesses e 
aspirações das pessoas que a compõem e da comunidade que com 
ela se organiza e luta por sua emancipação. Para tanto, “participar 
é bem mais do que, em certos fins de semana, ‘oferecer’ aos pais a 
oportunidade de, reparando deteriorações, estragos das escolas, fazer 
as obrigações do próprio Estado” (Ibidem, p. 127).

Sentir-pensar-agir (HENZ, 2003) a gestão democrática como 
práxis dialogada e participada na escola implica a necessária 
auto(trans)formação com professoras(es), também por meio de 
processos democráticos e dialógico-reflexivos. Assim, reforça-
se a necessidade da conscientização como compromisso em 
considerar os contextos, as opiniões e as realidades dos sujeitos que 
frequentam a escola; e, a partir disso, refletir e construir dialógica e 
cooperativamente os documentos como Projeto Político Pedagógico 
(PPP), Currículo, Regimento, para que orientem e reflitam a práxis 



449S U M Á R I O

escolar e também contribuam para uma sociedade mais democrática, 
reconhecendo que “não podendo tudo, a prática educativa pode 
alguma coisa” (FREIRE, 2007,  p. 99).

A gestão democrática tem, pelo menos em seu conceito, o 
potencial de se constituir de maneira cooperativa na tomada de decisões, 
de modo a envolver as diferentes esferas e segmentos educacionais 
(direção, comunidade, professores, alunos, servidores...), trazendo o 
desafio de novos caminhos para um esperançar de resistência, luta e 
cidadania por uma educação humanizadora e libertadora em meio aos 
movimentos e tempos “estranhos” que seguem tentando encontrar 
meios para silenciar e oprimir. Precisamos de escolas onde todas e 
todos busquem, dialógica e criticamente, conhecimentos, princípios e 
práticas coerentes com projetos pessoais e político-sociais construídos 
e aprendidos por meio de processos dialogados e participados em 
que todas e todos possam “Ser Mais”

Quer dizer, já não foi possível existir sem assumir o direito e 
o dever de optar, de decidir, de lutar, de fazer política. E tudo 
isso nos traz de novo à imperiosidade da prática formadora, 
de natureza eminentemente ética. E tudo isso nos traz de novo 
à radicalidade da esperança. Sei que as coisas podem até 
piorar, mas sei também que é possível intervir para melhorá-las. 
(FREIRE, 2006, p. 52, grifo nosso).

Sonhando e lutando por uma educação libertadora, 
emancipatória, humanizadora e cidadã, Freire nos mobiliza destacando 
a importância de a escola construir sua própria autonomia, tomando 
gosto por processos democráticos, onde todas e todos possam 
dizersua palavra e serem escutadas(os) e reconhecidas(os): “é 
preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço escolar 
acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos como o de 
ouvir os outros, não por puro  favor, mas por dever, o de respeitá-los, 
o da tolerância, o do acatamento às decisões  tomadas pela maioria 
[...]” (FREIRE 1997, p. 91). O compromisso educacional, que também 
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é político, implica um quefazer democrático-cooperativo, conferindo 
a responsabilidade político-pedagógica para a prática docente, com 
processos de ensino-aprendizagem significativos, sempre na dialética 
“leitura de mundo-leitura da palavra”; professoras e professores 
são as(os) profissionais responsáveis pela organização e condução 
dessas práxis educativas emancipatórias. Para tanto, processos 
de auto(trans)formação permanente com essas(es) profissionais, 
enquanto reflexão sobre suas práxis educativas e empoderamento 
individual e coletivo, desafiam a uma coerência teoria-prática, com 
processos pedagógicos e administrativos dialogados e participados, 
sempre na inteireza de cada uma e cada um,  na escola e na sociedade.

VIVÊNCIAS HUMANIZADORAS DEMOCRÁTICAS 
E CIDADÃS, PARA NÃO CONCLUIR…

Há muito o que se refletir sobre a educação na sociedade 
contemporânea, sendo que ela é ainda o meio principal de acesso à 
cultura (para muitos também de humanização), bem como à promoção 
de significativas mudanças na realidade dos sujeitos que vivenciam 
as experiências de ensino-aprendizagem. Segundo Lerche (2007), os 
problemas educacionais já estão postos, o que nos falta é pensar as 
soluções, sendo estas atravessadas por dilemas em cada instância, 
uma vez que, para os que “pensam” a educação, o enfrentamento é 
a distância com a realidade; para os que a “põem em prática”, muitas 
vezes, é o oposto... Demanda daí, com maior força, uma permanente 
auto(trans)formação de/com professoras e professores, na dialética 
“leitura de mundo-leitura da palavra”, ensinando-aprendendo a se 
reconhecerem como seres inacabados, em cotidiana busca do Ser 
Mais, uma vez que “ninguém começa a ser educador numa certa terça-
feira, às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado 
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para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como 
educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática 
(FREIRE, 1991, p. 58).

Os desafios para a concretização de uma gestão democrática 
são inúmeros, seja pela dificuldade de articulação de alguns gestores e 
governantes, seja pelos comodismos da comunidade escolar, ou ainda 
pelo pouco preparo e vivência de um sentir-pensar-agir dialogado e 
participado de professoras e professores. Vivemos tempos em que somos 
engolidas(os) pela “engrenagem” da máquina produtivista e consumista, 
neoliberal capitalista e autoritária. Segundo Henz (2010, p. 52),

[...] as relações sociais e humanas pretendidas precisam ser 
assumidas vividas coerentemente no cotidiano das escolas e 
das nossas vidas, buscando construir estruturas e relações de 
poder que superem a dominação e a subalternidade, a cultura 
do silêncio e da obediência em todos os sentidos e instâncias, 
ensinando-aprendendo democracia e cidadania pela 
vivência. Com a responsabilidade de desenvolver uma atividade 
pedagógica e científica, a função da escola, e do trabalho das 
professoras e dos professores, é política e social.

Dessa maneira, essas “relações sociais e humanas” emergem 
da “leitura de mundo” (FREIRE, 2001a) dos diferentes contextos, o 
que só acontece numa escola autônoma e participativa, com relações 
pedagógicas mais dialógicas e humanizadoras. Em processos de 
autonomia construída, os documentos orientadores, tais como o 
Plano Municipal de Educação, podem propiciar uma participação 
responsável de professoras(es), estudantes, pais, funcionários, 
coordenadores e diretores, de modo a tornar as formas organizativas, 
pedagógicas, curriculares e metodológicas mais flexíveis, de acordo 
com as necessidades da comunidade escolar; “uma rede pública pode 
criar condições de ser democrática na medida em que se mobilizando 
e organizando-se, lute contra o arbítrio, supere o silêncio que lhes 
esteja sendo imposto e leve o poder arbitrário do governo a conceder”. 
(FREIRE, 2001, p. 203).
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Para construir uma gestão democrática e participativa, com uma 
convivência dialogada e participada com a comunidade escolar, a partir 
dos seus contextos, é necessário espaço-tempos em que todas e todos 
possam dizer a sua palavra… É necessária a participação ativa, ajudando 
a construir suporte, conhecimentos e práticas que empoderem e criem 
condições para intervir na realidade, despertando a capacidade de 
sonhar e de lutar por um mundo diferente e melhor, onde todas e todos 
tenham condições de serem “gentes novas”, capazes de se assumirem 
e gostarem de ser gente, com dignidade e cidadania.

A inserção no trabalho cotidiano nas escolas nos desafia à 
permanente reflexão crítica e comprometida, que passa a ser ampliada 
com os estudos e a pesquisa acerca da gestão democrática e suas 
implicações e contribuições no contexto escolar. Intentamos trabalhar 
com um olhar sensível e inquieto para os desafios de novos processos 
de auto(trans)formação permanente com professoras e professores, 
pela reflexão esperançosa de que é possível esperançar por mudanças 
para uma educação de qualidade a serviço da cidadania e da boniteza 
humana na inteireza dos “corpos conscientes” de todas as mulheres 
e todos os homens.

CONSIDERAÇÕES PARA PROSSEGUIR

Os estudos que vimos aprofundando em nossa pesquisa, 
fortalecem nosso esperançar no sentido de que desenvolver 
processos cooperativos de auto(trans)formação permanente com 
professoras e professores, trazendo como desafio e dispositivo o 
compromisso pedagógico e político com as(os) estudantes e com a 
comunidade. Por meio da práxisdialogada e participada, em parceria 
e cooperação a serviço de cada vez mais dignidade e cidadania para 
as genteidades, podemos contribuir político-pedagogicamente com 



453S U M Á R I O

uma sociedade menos injusta e com mais bonitezas para todas as 
mulheres e todos os homens.

Os processos dialógicos que vimos realizando nos Círculos 
Dialógicos Investigativo-auto(trans)formativos nos fizeram refletir 
e chegar à conscientização de que a auto(trans)formação cabe a 
todos nós educadoras e educadores, quando nos desafiamos ao 
engajamento e ao compromisso em (re)construir, hoje e sempre, a 
educação do nosso lugar e tempo, com as suas gentes, visando o 
mundo melhor sonhado por nós. Desistir não é uma opção, o que temos 
pela frente é a perspectiva de que, por meio da educação, ajudemos 
as novas gerações a constituir um amanhã mais justo, digno, ético, 
com condições e possibilidades para todas e todos, que garanta não 
só o acesso, mas a permanência na escola pública de qualidade, que 
essa seja sustentável e responsiva.

Doutra parte, é necessário assumirmos também acolhermos 
todas e todos que diariamente vêm até nós educadoras e educadores, 
propiciando relações democráticas, dialogadas e participadas, que 
façam com que cada uma e um sinta-se comprometida(o) com a “sua 
escola”, engajando-se para que tudo nela contribua para vivências 
e processos de ensino-aprendizagem significativas para as(os) 
estudantes e a comunidade.

Henz (2007) nos sensibiliza e mobiliza a um permanente 
esperançar pela auto(trans)formação e compromisso ético-político e 
pedagógico quando aponta que o futuro não é algo pré-dado, e muito 
menos a mera repetição mecânica do presente e do passado. Por isso 
há lugar para processos de auto(trans)formação permanente e uma 
educação democrática enquanto problematização, conscientização, 
reflexão, sonho, utopia, esperança e práxis histórica por meio das quais 
homens e mulheres, professoras e professores, vamos educando-nos 
em homens e mulheres-sujeitos que, sabendo-nos corpos conscientes 
inconclusos, assumem suas autorias e autonomias pela práxis de uma 
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democracia participada e dialogada. Assim podemos ir aprendendo 
a nos assumir como capazes de interagir com o meio, dialogar, ter 
sensibilidades, refletir, analisar, fazer opções, tomar decisões, sonhar, 
projetar e agir coerentemente na história, constituindo-nos e auto(trans)
formando-nos permanentemente, pelo sentir-pensar-agir de uma razão-
emoção crítico-reflexiva construída através de processos educacionais 
democráticos, emancipadores, libertadores e (re)humanizadores.

Sim, nosso esperançar é por/com processos de 
auto(trans)formação permanente com professoras e professores 
para que testemunhemos, hoje mais do que nunca, que a educação 
tem a sua importância na (re)humanização dos seres humanos e do 
mundo, e também para a implementação de espaços e dispositivos 
que propiciem a prática de uma gestão democrática na escola e na 
sociedade. Se ela não pode tudo, ela pode alguma coisa: eis, ainda, a 
razão de ser da nossa existência enquanto educadoras e educadores.
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INTRODUÇÃO

Neste texto são apresentados e discutidos parte dos resultados 
de uma investigação, realizada no âmbito do mestrado profissional 
do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional da Universidade Federal de Santa Maria, acerca da 
organização e do desenvolvimento do trabalho docente no ensino 
médio. Seu objetivo principal foi compreender como professores 
organizam e desenvolvem seu trabalho diante das condições 
encontradas para efetivar a aprendizagem dos alunos.

Em particular, este texto trata das tensões, contradições e 
desafios relacionados à elaboração do planejamento didático e procura 
responder a seguinte pergunta de pesquisa: como os professores 
elaboram o planejamento didático diante das condições encontradas 
nos seus contextos reais de trabalho?

A pesquisa de cunho qualitativo foi desenvolvida no âmbito de 
uma escola pública de educação básica, localizada em um município do 
interior do estado do Rio Grande do Sul, e está ancorada num princípio 
que defende a coleta de informações de maneira contextualizada, isto é, 
no próprio espaço e tempo em que ocorre o fenômeno de interesse da 
pesquisadora. Assim, foram definidas para essa pesquisa a utilização 
de dois tipos de fontes de informação: sujeitos, professoras regentes 
no ensino médio, e espaços, um conjunto de aulas ministradas por 
essas professoras. Para coleta das informações, foram utilizadas 
entrevista semiestruturada e observação de aulas.

Após apresentação do projeto e convite, quatro professoras se 
dispuseram a participar da pesquisa. De acordo com a disponibilidade 
de cada uma, foi definido o melhor horário para a realização das 
entrevistas e das observações das aulas. As professoras colaboradoras 
da pesquisa ministram aulas da área de Linguagens e Matemática. 



458S U M Á R I O

Duas professoras têm vínculo efetivo, com 20 horas de trabalho na 
escola pesquisada, exercendo também mais 20 horas em escolas de 
municípios vizinhos. Outra professora tem vínculo efetivo de 40 horas 
e a quarta professora trabalha 60 horas.

As entrevistas semiestruturadas contaram com um roteiro de 
apoio, que foi adaptado ao contexto próprio de realização de cada 
entrevista. As observações das aulas foram registradas em diário de 
campo, tendo sido observados 33 aulas de 45 minutos.

Para análise das informações e construção dos resultados 
foi utilizada a técnica da codificação e categorização, proposta por 
Charmaz (2009). De acordo com a autora, codificar significa categorizar 
as informações encontradas, de maneira que possam ser selecionados, 
separados e classificados para dar início à interpretação analítica sobre 
os dados. Seguindo esta técnica, após a coleta das informações, os 
dados foram transcritos, codificados e categorizados emergindo 
resultados que foram, então, discutidos à luz da teorização utilizada. 

A seguir, detalhamos a abordagem teórica utilizada na pesquisa, 
defendendo as contribuições dessa abordagem para compreensão do 
trabalho docente, levando em conta, com a atenção que merece, o 
relevante papel do professor como autor do seu trabalho.

TRABALHO PRESCRITO E TRABALHO 
REAL: ABORDAGEM PARA ANÁLISE 
DO TRABALHO DOCENTE 

Partimos da abordagem teórica que defende que o trabalho 
docente não pode ser analisado apenas do ponto de vista das 
prescrições, mas faz-se necessário compreender que ações 
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compõem o cotidiano do professor na escola e em sala de aula. 
Assim, compreendemos que o trabalho docente é composto de três 
dimensões, que precisam ser igualmente consideradas na sua análise: 
as tarefas (prescrições), as atividades e as ações (AMIGUES, 2004; 
SOUZA-e-SILVA, 2004). A partir dessa abordagem, podemos assumir 
que o trabalho real do professor é marcado pelas prescrições, mas 
implica sua atuação efetiva no seu reordenamento. Essa posição 
teórica nos permite situar os professores como protagonistas do seu 
trabalho e não como meros executores, já que esse trabalho envolve a 
criação, a invenção, a inovação do professor.

Uma das principais defesas proposta por Tardif e Lessard 
(2012) é a compreensão da docência como trabalho. Isso ocorre 
porque, segundo esses autores, historicamente, a concepção sobre 
trabalho evoluiu de uma perspectiva que considerava como produtivo 
apenas o trabalho material para, no contexto atual, da sociedade do 
conhecimento, considerar como hegemônica a categoria do trabalho 
imaterial, situando o trabalho docente dentro dessa categoria.

Se, na primeira perspectiva, a ação de ensinar era considerada 
como improdutiva, uma ocupação secundária ou periférica em 
relação à hegemonia do trabalho material, subordinada à função de 
preparação de trabalhadores para o sistema produtivo, hoje há um 
crescente prestígio das profissões que, como a docência, têm os seres 
humanos como objeto de trabalho e se baseiam na relação e interação 
entre seres humanos.

No contexto atual, a profissão docente é, então, fundamental. 
Sendo, assim, uma das chaves para a compreensão das transformações 
do trabalho ocorridas ao longo do tempo, tais como o crescimento 
das profissões ligadas aos setores econômicos e sociais, o imponente 
crescimento dos conhecimentos formais, das informações abstratas e 
das tecnologias que exigem uma formação longa e de alto nível.
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Coerente com essa compreensão, Tardif e Lessard (2012) 
defendem que os estudos da docência precisam se situar em um 
contexto mais amplo, considerando que o trabalho dos professores é 
realizado por profissionais com diversos conhecimentos que se apoiam 
em recursos materiais e simbólicos, cumprem tarefas específicas, 
realizadas em função de obrigações e objetivos específicos. 
Negligenciar a docência como trabalho, argumentam eles, pode 
levar ao perigo da abstração, pois desconsidera importantes fatores 
como o tempo de trabalho dos professores, o número de alunos, suas 
dificuldades e diferenças, a disciplina a ser ensinada, os recursos 
disponíveis, as dificuldades presentes, a relação com os colegas, o 
controle da administração, etc. Esses autores criticam também as 
visões normativas e moralizantes da docência que se interessam pelo 
que os professores deveriam fazer em vez de compreender o que eles 
realmente são e fazem.

A docência, afirmam esses autores, é um trabalho interativo, 
realizado com seres humanos, sobre seres humanos, para seres 
humanos. Esse trabalho se desenvolve mediante uma relação dialógica, 
de relações humanas entre diferentes sujeitos, dotados de pensamentos 
próprios e capazes de intervir sobre o trabalho do professor. Ou seja, 
o trabalho sobre o outro envolve negociação, controle, persuasão e, 
sobre ele, intervém a linguagem, a afetividade, a personalidade. Isso 
levanta questões de poder e conflitos de valor, pois o “objeto” de 
trabalho do professor (outro ser humano) é capaz de juízos de valor. 
Ainda, os alunos são obrigados a frequentar a escola e podem opor 
resistência aos trabalhadores; portanto, o professor precisa cuidar 
da ordem e da disciplina e mantê-los interessados em participar da 
atividade; os professores trabalham com grupos de alunos, portanto, 
trata-se de trabalho coletivo que apresenta dois problemas: a equidade 
no tratamento e o controle do grupo (TARDIF; LESSARD, 2012).
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Esses aspectos contribuem para tornar a docência uma atividade 
complexa. Portanto, tais aspectos necessitam ser devidamente 
considerados nos estudos que visam compreender o trabalho docente 
dos professores. Considerando o ensino como trabalho, buscamos 
na ergonomia argumentos para analisar e compreender o trabalho 
efetivamente realizado pelos professores no seu cotidiano. 

A ergonomia defende o trabalho como traço fundamental que 
ordena as sociedades e é entendida por Leplat (2004) como uma 
tecnologia cujo objeto de estudo são as condições de trabalho, em 
função de critérios que caracterizam o bem-estar dos trabalhadores.

O distanciamento entre o trabalho prescrito e o trabalho real se 
justifica, por essa teoria, porque do objetivo à realidade há variações do 
contexto, as condições determinadas não são as condições reais e o 
resultado visado, portanto, não é totalmente o efetivado. (ALVES, 2015).

Sobre o distanciamento entre o real e o prescrito há que 
referenciar Guérin, para quem:

[...] a atividade de trabalho é uma estratégia de adaptação à 
situação real de trabalho, objeto da prescrição. A distância entre 
o prescrito e o real é a manifestação concreta da contradição 
sempre presente no ato do trabalho, entre ‘o que é pedido’ e ‘o 
que a coisa pede’. (GUÉRIN, 2001, p. 15)

Nesta perspectiva, nota-se que o trabalhador se utiliza de 
estratégias para desempenhar o seu trabalho porque as condições 
reais não correspondem com o que lhe é solicitado. Portanto, 
reconhece-se que, primeiramente, há um planejamento mental diante 
da prescrição que, no ato da execução da tarefa, é transformada, 
devido às condições reais encontradas no trabalho.

As consequências à saúde do trabalhador são graves de acordo 
com Guérin (2001). O trabalhador precisa fazer um investimento 
pessoal que muitas vezes não está ao seu alcance para desempenhar 



462S U M Á R I O

as tarefas conforme lhe foi solicitado e planejado por ele. O autor 
salienta que “[...] interessar-se pela atividade de trabalho é saber 
discernir, no seu resultado, esse esforço permanente do trabalhador 
para dar sentido à sua tarefa [...]” (GUÉRIN, 2001, p. 18).

No caso do trabalho docente, a ergonomia defende que ele 
não pode ser compreendido mediante análises que levem em conta 
apenas as prescrições, ignorando as ações que compõem o cotidiano 
do professor na escola e em sala de aula; isto é, as ações efetivamente 
realizadas pelo professor.

No artigo intitulado: “A invisibilidade do trabalho real: O trabalho 
docente e as contribuições da ergonomia da atividade”, Alves (2015) 
discute a invisibilidade do trabalho real, com objetivo de contribuir para 
uma análise do trabalho docente nas escolas que considere o ponto 
de vista da atividade. O autor afirma que é imperativa a necessidade 
de levar em consideração o trabalho que, individual e coletivamente, é 
realizado nas escolas para que se tenha uma reflexão mais aprofundada 
sobre o desenvolvimento do trabalho docente.

Para esse autor, a defesa dessa abordagem teórica se sustenta 
uma vez que a ergonomia:

[...] compreende um corpo de conhecimentos teóricos e 
metodológicos que permite a análise do trabalho tendo em 
vista compreendê-lo para transformá-lo, considerando as 
exigências dos processos laborais, sua eficácia e a saúde do 
trabalhador. Trata-se de uma análise clínica, portanto situada, 
que atendendo determinada demanda toma em análise uma 
situação laboral específica e seus determinantes internos e 
externos. (ALVES, 2015, p. 9-10)

Assim, pode-se compreender que há processos laborais que 
dependem de vários fatores que estão relacionados à execução 
do trabalho. Alves (2015) defende que o trabalho real não pode ser 
confundido com o trabalho prescrito e compreender a passagem entre 
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um e outro envolve encontrarmos a problemática da atividade através 
de estudos direcionados pela ergonomia de base francófona.

Nesta perspectiva, compreende-se que o trabalho docente 
é composto de três dimensões, que precisam ser igualmente 
consideradas na sua análise: as tarefas, as atividades e as ações 
(AMIGUES, 2004; SOUZA-e-SILVA, 2004).

As tarefas correspondem às prescrições, as quais vêm 
do próprio sistema de ensino, das políticas públicas, do projeto 
pedagógico da escola, das expectativas formais e sociais 
relacionadas ao papel da escola.

Trata-se de elementos que se situam anteriormente às situações 
de trabalho: a perspectiva sobre o que será obtido, as condições 
determinadas de realização e, por fim, a tarefa, ou seja, o que deve ser 
realizado (ALVES, 2015).

As atividades correspondem àquilo que sujeito faz mentalmente 
para realizar essas tarefas. Elas não são diretamente observáveis, mas 
inferidas a partir das ações (trabalho real) concretamente realizadas 
pelo professor.

O trabalho docente visto como atividade remete “[...] aos 
processos cognitivos, aos cálculos mentais ou estratégias a que o 
sujeito recorre para organizar os meios que lhe permitirão alcançar o 
objetivo da ação” (AMIGUES, 2004, p. 40).

Para Alves (2015) a atividade consiste em um trabalho que não se 
realiza só, depende justamente de pessoas para realizá-lo, utilizando-
se de instrumentos e meios para obter resultados, das exigências que 
aquilo demandou, os incidentes que precisaram ser geridos, a saúde 
que se arriscou. Ou seja, em ergonomia: “[...] a atividade compreende 
a presença humana na mediação do prescrito ao real, aquilo que o 
trabalhador faz, engaja e mobiliza (inteligência, interfaces com o 
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coletivo, corpo, memória...) no processo de realização da tarefa” 
(ALVES, 2015, p. 12).

A presença humana implica, então, mudanças na prescrição, 
de modo que “[...] é preciso trabalhar sobre o prescrito, nem que seja 
para lhe dar outra direção” (ALVES, 2015, p. 90). Há que considerar 
que o trabalho do professor exige tomar conta de várias coisas ao 
mesmo tempo, sendo impossível ater-se a todo momento a apenas 
uma situação. As variações são constantes e de toda a ordem em uma 
sala de aula, o número de pessoas é grande e o professor tem que lidar 
com toda forma de pensar.

Estudar a atuação docente exige compreender que o trabalho 
do professor não segue apenas as prescrições, mas “[...] exige 
não somente considerar a ação do docente, mas algo muito mais 
enigmático, a atividade. O trabalho real não se vê, exige-se para isso a 
análise da atividade” (ALVES, 2015, p. 14).

A distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real é vista, 
então, como parte inerente do trabalho docente e “[...] é nessa tensão 
entre o prescrito e o realizado que o sujeito vai mobilizar e construir 
recursos que contribuirão para seu desenvolvimento profissional e 
pessoal” (AMIGUES, 2004, p. 40). Assim, pode-se assumir que as 
prescrições marcam o trabalho real do professor que precisa ter uma 
atuação efetiva em seu reordenamento.

Entre o prescrito e o realizado, muitas atividades ficam por fazer, 
pois o professor não pode realizar tudo o que lhe é prescrito e tudo 
aquilo que ele próprio estabelece a si mesmo e ao coletivo de alunos. 
Isso porque no contexto real de trabalho, os alunos – seres humanos 
que são – podem oferecer resistência ao trabalho proposto, precisam 
ser constantemente mobilizados para o trabalho, é preciso mantê-los 
interessados em participar da aula. Soma-se a isso o fato de que o 
professor lida, ao mesmo tempo, não com apenas um, mas com um 
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grupo de alunos, devendo pensar, portanto, no tratamento que dá a 
cada um e ao grupo. Cabe ao professor verificar permanentemente de 
que maneira poderá realizar as ações, em que momento retomar sua 
ação para que se estabeleça aquilo que foi projetado.

O trabalho docente é, ainda, ao mesmo tempo, codificado e 
não codificado (TARDIF; LESSARD, 2012). Como trabalho codificado, 
o docente lida com aspectos rotineiros, obrigações formais, cargas 
institucionais, normas, regulamentos e procedimentos; resumindo, 
trata-se de um componente do trabalho docente que se relaciona com 
tudo aquilo que lhe dá um caráter previsível e rotineiro. Como trabalho 
não codificado estão os componentes informais da atividade, aqueles 
aspectos que estão implícitos, que não são vistos pelas outras pessoas.

Podemos pensar no trabalho codificado a partir das ações 
cotidianas que todo professor realiza ao chegar na escola, que podem 
ser vistas pelos outros como o trabalho efetivamente cumprido: chegar 
no horário, não faltar nenhum dia, assinar o ponto, ter a caderneta de 
chamada em dia, participar das reuniões pedagógicas, ir para a sala 
de aula, fazer a chamada, dar tarefa aos alunos etc.

Quanto ao trabalho não codificado, podemos mencionar 
o trabalho intelectual que o professor realiza para decodificar as 
prescrições e transformá-las em ações, o planejamento do trabalho, 
as estratégias – as mais diversas – que cria e inventa para explicar o 
conteúdo, para organizar o diálogo em torno da tentativa de convencer 
o aluno a realizar as tarefas, para perceber ou intuir sobre as dificuldades 
dos alunos, seus sentimentos, sua motivação para o trabalho, suas 
preferências e gostos, envolvendo um componente emocional e de 
relações afetivas. Todas essas ações do trabalho não codificado fazem 
parte do trabalho docente, embora não sejam reconhecidas por aqueles 
que não conhecem a docência, inclusive alguns gestores do sistema.

Neste contexto, a docência como trabalho codificado é 
socialmente reconhecida, realizada por profissionais capacitados, em um 
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espaço formal, que possui regras para seu funcionamento, que se apoia 
sobre rotinas e tradições, além de considerar mandato prescrito pelas 
autoridades escolares e governamentais (TARDIF; LESSARD, 2012).

Por outro lado, a docência é constituída por ambiguidades 
diversas, por elementos variáveis que possibilitam ao professor realizar 
suas próprias interpretações para agir em função das determinações 
prescritas, principalmente quanto às atividades que cabe a ele realizar 
em sala de aula. Isso lhe dá autonomia para realizar seu trabalho.

Como consequência dessa característica, pensar definições 
para a carga de trabalho dos professores torna-se tarefa complexa, uma 
vez que o trabalho docente é parcialmente flexível, definido por limites 
parcialmente elásticos (TARDIF; LESSARD, 2012), já que algumas tarefas 
têm uma duração legal bem determinada pela organização escolar 
(particularmente a aula, tempo-espaço em que ocorrem as interações 
diretas professor-alunos para realização do trabalho didático) e outras 
que podem variar quanto à duração e frequência (reuniões, preparação 
da aula, correções, reflexões sobre a prática etc.).

Portanto, é possível falar em uma carga real de trabalho, que 
envolve essas diferentes componentes do trabalho (codificado e 
não-codificado) e a sua parcela invisível. Apesar da diversidade de 
tipos de atividades, a docência permanece essencialmente uma 
prática centrada nos alunos, em torno dos alunos, para os alunos 
(TARDIF; LESSARD, 2012).

No plano de organização do trabalho docente outro fator 
relevante é o tempo. O tempo é uma das interferências que mais 
preocupa os professores em seu trabalho. O tempo escolar (TARDIF; 
LESSARD, 2012, p. 75) é constituído por um “continuum” objetivo, 
mensurável, quantificável, administrável. É repartido, planejado, 
ritmado de acordo com avaliações, ciclos regulares, repetitivos. Sendo 
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assim, considerado como causador de interferências em diversos 
níveis e aspectos da docência.

A estruturação temporal da organização escolar é extremamente 
exigente para o docente; ele deve acompanhar o tempo estabelecido, 
não interessando as condições de trabalho, da turma de estudantes, 
do espaço físico, das condições sociais, econômicas e culturais dos 
aprendizes. Essa organização obriga-o a seguir esse ciclo coletivo 
e abstrato, que não depende nem da rapidez nem da lentidão do 
aprendizado do aluno.

O trabalho do professor é, portanto, marcado pelo tempo, ou 
seja, o trabalho docente é cadenciado como um relógio. Também 
a criança, ao entrar na escola, mergulha num mundo onde “tudo é 
medido, contado, calculado abstratamente: tal dia, tal hora, elas 
deverão aprender tal coisa, numa duração predeterminada e sobre 
o que serão avaliadas mais tarde” (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 75). 
O tempo é potencialmente formador, segundo esses autores, porque 
impõe normas independentes de variações individuais, que são 
aplicáveis a todos. É um tempo “forçado”, pois é um tempo social e 
administrativo imposto aos sujeitos inseridos no contexto escolar.

Como essas características interferem no cotidiano do trabalho 
realizado em sala de aula? O que caracteriza o trabalho docente realizado 
em situações reais de trabalho? Interessados nessas perguntas e 
considerando que as publicações sobre trabalho docente no ensino 
médio são modestas, propusemos a realização dessa investigação 
que buscou responder ao seguinte problema de pesquisa: como os 
professores elaboram o planejamento didático diante das condições 
encontradas nos seus contextos reais de trabalho?

Considerando os limites de espaço estabelecidos, apresenta-
se um recorte da pesquisa que vai tratar do planejamento didático, 
discutindo os elementos tempo, espaços e condições de trabalho.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste estudo, partimos da premissa de que somente é possível 
compreender a complexidade do trabalho docente a partir do momento 
em que analisamos como o trabalho ocorre de fato, no contexto em que 
se realizam as práticas. Neste sentido, como já vimos, o trabalho real 
do professor não consiste na reprodução do que foi planejado, pois o 
trabalho docente não é mera execução da prescrição, mas envolve a 
criação, a invenção, a inovação que o professor realiza.

Assim, foi possível evidenciar o que fazem as professoras, no que 
se refere, especificamente, à organização das aulas, ao planejamento, 
aos desafios enfrentados. Ao fazer isso, foram identificados aspectos 
que impactam no trabalho realizado, tais como o tempo, os espaços, 
as condições de trabalho, bem como aspectos característicos da 
interação com os alunos.

Pelas análises realizadas foi possível demonstrar a existência 
de uma distância entre o que é exigido do professor, tarefas definidas 
através de normas oficiais emanadas normalmente pelas autoridades, 
e as condições reais do trabalho cotidiano, isto é, como de fato, se 
realiza o trabalho.

Evidenciou-se que o tempo destinado para planejamento foi 
insuficiente, diante da diversidade de situações, de alunos e de turmas 
que as professoras precisam atender, e o ambiente destinado para 
planejamento não possui recursos e espaços adequados. Diante 
disso, restou, então, às professoras realizar parte do trabalho em seu 
local e tempo de lazer, nas suas residências.

Ficou evidente que não é possível cumprir o conjunto de 
atividades e de ações inerentes ao planejamento didático, dentro do 
período pré-estabelecido. A tarefa – no sentido que vimos utilizando 
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nesse trabalho, ou seja, a prescrição, aquilo que deve ser realizado – 
parece ser simples e até trivial: elaborar as aulas que serão realizadas 
com os alunos. Porém, quando olha-se para a realidade analisada, para 
o trabalho real que as professoras realizam, percebe-se que essa tarefa 
envolve um conjunto significativo de ações que, de fato, culminam com 
o trabalho didático a ser realizado em sala de aula com os alunos, mas 
que envolve antes um trabalho mental e intelectual que é difícil mensurar.

Várias razões podem ser apontadas para justificar isso. Podem 
ser mencionados três aspectos principais: 

1. a diversidade de alunos. Os alunos são diferentes, são 
constituídos por diversidades que englobam aspectos sociais, 
culturais e econômicas. Eles possuem ritmos próprios, cada um 
aprende de um jeito, cada um já vem com uma bagagem de 
conhecimentos para a sala de aula que precisa ser respeitada, 
cada um age do seu jeito, cada um possui uma maneira de 
pensar e reconhecer o estudo como fator importante para si. 
Portanto, é preciso planejar atividades baseadas em recursos 
didáticos variados e prever o acompanhamento dos alunos 
(gestão da classe).

2. a diversidade de turmas. Cada turma possui uma “cultura 
organizacional” própria, então, a mesma disciplina não é 
planejada e realizada da mesma forma entre turmas diferentes.

3. a diversidade de disciplinas. Isso se verificou pois um mesmo 
professor leciona diferentes disciplinas, por isso, precisa lidar 
com estruturas conceituais diferentes (no sentido da matriz 
conceitual de referência de cada matéria de ensino). Mesmo no 
caso de matérias de ensino que têm como referência a mesma 
área de conhecimento, trata-se de estruturas conceituais 
próprias, que o professor precisa dominar. 
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Preparar aulas para diversas turmas exige do trabalhador muito 
tempo para pensar, contudo sabe-se que cada sujeito possui estilo 
próprio: um aluno pode ter mais habilidades de leitura, outro pode 
preferir atividades práticas, por exemplo. Essa tarefa exige do docente 
uma atividade mental que ninguém vê, mas que é sempre realizada. A 
criatividade para realizar uma boa aula, outra atividade que fica oculta, 
depende de vários fatores, como por exemplo seu estado psicológico 
e emocional, extremamente relevantes para que o professor planeje e 
desenvolva suas aulas de maneira cativante.

Assim, diante dos depoimentos das professoras, identificou-
se que o tempo de trabalho não é só o tempo cronológico, aquele 
cronometrado e controlado pelo relógio e pelo sinal, de 45 minutos 
para cada período de aula. Isso porque o trabalho docente invade as 
paredes do lar do professor, está presente em suas horas de descanso, 
aos fins de semana; portanto, ele possui uma componente atemporal. 

Isso varia. Tem aulas que eu preciso de mais tempo, já tem 
outras que é bem mais tranquilo, mas preciso de bastante 
tempo, o que é difícil porque tenho muitas turmas, então faço 
um pouco em casa, outro na escola, no carro, no chuveiro, pois 
onde estou, estou pensando nas atividades que vou fazer. É 
bastante tempo. (GEMED, 2019)

Depende da disciplina, porque trabalho Literatura, Artes e 
Educação Física. Então, geralmente para a disciplina de Artes 
demoro mais tempo para pensar nas atividades [...]. Literatura 
vai mais rápido devido ao auxílio dos livros com conteúdo que 
vou adaptando à realidade dos alunos, que é necessário fazer 
um paralelo com o tempo contemporâneo para que os alunos 
compreendam melhor. (CEMED, 2019)

No entanto, isso não parece ser registrado, nem considerado, 
nem contabilizado como trabalho. Essa componente atemporal fica 
oculta por trás do rótulo “horas de planejamento”. Esse rótulo acaba 
ocultando também a variedade de ações e a complexidade própria do 
trabalho anterior àquele realizado em sala de aula.
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O trabalho docente é regido pelos períodos de aula, onde 
as professoras estão frente aos alunos, desenvolvendo o trabalho 
didático; porém, o trabalho docente não se restringe a isso.

Outro fator que explica a insuficiência do tempo para planejamento 
tem relação com as condições de trabalho. As professoras apontaram 
a concomitância de vínculos empregatícios (diferentes contratos de 20 
horas na mesma rede ou em redes diferentes – municipal, estadual), 
porque não é possível sobreviver apenas com a remuneração associada 
a um contrato/vínculo.

Tenho uma carga horária apertada dentro da escola, 20 horas, 
tenho então, que dedicar algumas horas na semana para 
realizar planejamentos em casa, pois tenho várias turmas, vários 
alunos e duas escolas. Então, este tempo é variável depende do 
conteúdo. O tempo aumenta para elaborar e corrigir provas e 
trabalhos, geralmente faço nos finais de semana. (TEMED, 2019)

Por outro lado, a única professora entrevistada com carga horária 
de 40 horas na escola relatou uma realidade diferente, ao afirmar que 
tem uma rotina tranquila, justamente por não necessitar transitar de 
uma escola para outra.

Considero minha rotina tranquila, tenho 40h na escola, então 
tenho tempo para organizar material, para conversar com 
os colegas, vou para a sala mais organizada do que se eu 
tivesse apenas 20h. Sempre estou na escola antes do horário. 
(GEMED, 2019)

De fato, trabalhar apenas em uma escola é um aspecto que 
contribui muito para a organização do professor e seu bem estar, 
porque assim, elas podem ter mais tempo para organizar-se e não 
necessitam estar transitando de uma escola para outra, além é claro, da 
comunicação com os demais colegas e direção também ser facilitada. 

Há ainda a questão da organização do tempo escolar em 
períodos de 45 minutos. Essa organização acaba determinando o 
espaço utilizado pelos professores para realização do planejamento:



472S U M Á R I O

Eu preparo a grande maioria de minhas aulas em casa [...] 
porque na escola os períodos são quebrados, então quando 
estou começando fazer um plano, uma pesquisa já soa o sinal 
e tenho que me dirigir para a sala de aula atender alunos. 
(CEMED, 2019)

Os períodos “livres” que o professor possui na sua carga horária 
na escola não são produtivos para permitir a realização de um trabalho 
intelectual como o docente, que envolve estudos, leituras, pesquisas.

O trabalho docente não se inicia e muito menos se finda em sala 
de aula. Dentro da prescrição geral “planejamento”, há um conjunto de 
ações envolvidas, muitas delas reconhecidas como complexas, já que 
envolvem a preparação para o trabalho com seres humanos. Por isso, um 
primeiro aspecto que precisa ser comentado trata da impossibilidade de 
contabilizar qual o tempo necessário para elaboração do planejamento 
que o docente precisa para desenvolver sua aula junto aos alunos. 
Ademais, dentro da hora-atividade há ainda outras tarefas previstas 
como realização de estudos, participação em reuniões, avaliação, 
formação continuada. Qualquer um que se atreva a quantificar o tempo 
necessário para cumprir essas tarefas poderá estar incorrendo ao erro, 
ou cometendo injustiças. Afinal, quanto tempo deve ser gasto para 
estudos bibliográficos para melhorar sua compreensão sobre a matéria 
de ensino ou sobre a prática docente? Quanto tempo deve durar uma 
formação continuada? Se compartilhamos das proposições, hoje 
bastante aceitas no meio acadêmico, de que a formação docente é um 
processo contínuo e demanda reflexões, individuais e coletivas, como 
definir a priori o tempo que cada professor investirá nesse processo? 
Trata-se de aspectos que tornam complexa a quantificação do tempo, 
quando estamos tratando de um trabalho intelectual, como o do docente.

Ainda em relação aos espaços para planejamento foram 
indicados alguns espaços escolares – a sala dos professores, a 
biblioteca, a sala de informática. Porém, nesses casos, as professoras 
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afirmaram que sentem enormes dificuldades para elaborar seus 
planejamentos na escola, extensivo a outras ações, como realização 
de estudos, correção de avaliações, consulta à internet, devido a 
aspectos estruturais da escola.

Para planejar utilizo o espaço da biblioteca da escola algumas 
vezes, bem pouca porque a biblioteca é bem carente de 
material. Utilizo a sala de informática que fica ao lado da sala 
dos professores. Em casa preparo na sala, na cozinha, aonde 
eu me sinto mais à vontade e onde tem silêncio em função das 
atividades da família. (TEMED, 2019)

Quando preparo em casa tenho uma sala de estudos. Na escola 
vou aonde o sinal da internet está pegando naquele dia que 
é bem difícil conseguir, mas dá um transtorno pois tenho que 
estar levando os materiais, então prefiro fazer em casa mesmo. 
(CEMED, 2019)

Na escola não possuímos um espaço específico para planejar, 
o que penso ser muito importante as escolas ter. Uso a sala 
dos professores que na maioria das vezes tem muita conversa 
ficando difícil concentrar. Então, uso às vezes a biblioteca ou a 
sala de informática que oferece um pouco menos barulho, mas 
daí ocorre que este deslocamento faz com que eu tenha que 
carregar o material para planejar causando um transtorno. Penso 
que os professores deveriam ter uma sala de planejamento com 
tudo organizado isso faz muita diferença. (SEMED, 2019)

Diante dos depoimentos, e buscando respaldo na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/1996), é possível 
argumentar sobre a ineficiência do sistema estadual de ensino, em 
termos de estrutura da escola para assegurar o desenvolvimento do 
trabalho docente. A LDB 9.394/1996 assegura aos professores da 
educação básica, no seu artigo 67, “[...] a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e 
dos planos de carreira do magistério público: VI – condições adequadas 
de trabalho” (BRASIL, 1996).
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Nota-se que o inciso VI trata de condições adequadas de trabalho, 
entretanto, a situação percebida no contexto analisado se distancia 
disso, principalmente no que se refere aos espaços adequados para 
que as professoras consigam elaborar seus planejamentos, realizar 
seus estudos, pesquisas e leituras, ações tão fundamentais na vida do 
professor, extensivo à aprendizagem do aluno.

Desta maneira, compreende-se que assegurar condições 
adequadas de trabalho é proporcionar ao trabalhador um espaço que 
lhe possibilite desempenhar suas funções de maneira autônoma e 
confortável. No entanto, na escola investigada, os espaços escolares 
não são organizados para todas as tarefas do trabalhador docente. Da 
mesma forma que existem as salas de aulas exclusivas para receber 
os alunos, para garantir o desenvolvimento das atividades de ensino 
e promover a aprendizagem, aos professores também deveria ser 
disponibilizado um espaço na escola, exclusivamente destinado à 
realização de seu trabalho docente que, nunca é demais lembrar, não 
se restringe ao trabalho realizado em sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No desenvolvimento de seu trabalho, as docentes realizam 
ações para cumprir com as tarefas prescritas, visando, em última 
instância, promover a aprendizagem dos alunos. Porém, no âmbito 
desse trabalho prescrito, nem todas as ações realizadas são facilmente 
perceptíveis por aqueles que não estão no chão da escola. Por isso, 
reafirma-se que a análise do trabalho docente não pode considerar 
apenas as prescrições, elaboradas em um contexto distante das 
condições reais de trabalho dos professores.
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Pode-se dizer que as condições às quais as professoras estão 
submetidas vem passando por uma série de tensões e contradições, 
especialmente considerando documentos legais relacionados ao 
trabalho docente.

Diante da situação analisada, é possível dizer que os problemas 
e situações cotidianas identificadas são fatores que desafiam e 
complexificam ainda mais o trabalho das professoras, dificultando 
as relações entre o trabalho realizado por elas e a aprendizagem 
dos alunos no ambiente escolar. Evidenciamos em nossa análise 
fatores que remetem a tensões e contradições quanto às condições 
de trabalho das professoras na escola e a sua atribuição de garantir 
que o aprendizado ocorra.
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Inclusão – GEPE/CNPq da UFSM.

AUTORES E AUTORAS

ARNOUT, Cristina Idevani Stangherlin

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM e professora alfabetizadora e coordenadora 
pedagógica na Rede Municipal de Itaara-RS. Graduada em Pedagogia pela 
UFSM e especialista em Psicopedagogia e Gestão Escolar. É pesquisadora do 
Grupo de Pesquisa Práticas e Formação para a Docência: Educação Básica e 
Superior – GPDOC/CNPq da UFSM. 
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BUENO, Lucimara De Castro

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria. Graduação em Letras/Espanhol, especialista em Língua 
Espanhola e Cultura Hispânica, Mídias na Educação e em Gestão Educacional. 
Professora na Rede Municipal da Educação Pública de Jaboticaba e na Rede 
Estadual no município de Lajeado do Bugre, RS. Integrante do grupo de 
pesquisa: Políticas educacionais, Escola e Trabalho Docente CNPq/UFSM.

BRAGAMONTE, Patrícia Luciene de Albuquerque

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional- PPPG da Universidade Federal de Santa Maria -UFSM e 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE - UFSM. 
Atua como Orientadora Educacional na Rede Municipal de Alegrete-RS. É 
pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e 
Inclusão - GEPE/CNPq da UFSM. 

BRIDI, Fabiane Romano de Souza

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
PPGEDU/UFRGS. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
- PPGE e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional – PPPG da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM.  Foi 
professora da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria com atuação no 
atendimento educacional especializado com alunos em situação de inclusão. 
É líder e coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Escolarização e 
Inclusão – NUEPEI-/CNPq da UFSM.

CARDONA, Marcia Pires

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM e atua como professora da Educação infantil 
na Educação Básica. Especialista em Gestão Educacional e em Novas 
Tecnologias em Educação. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Docência, 
Infâncias e Formação DOCINFOCA/CNPq, da UFSM.

CECCHIN, Andréa Forgiarini

Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul e professora da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM, no Programa 
de Políticas Públicas e Gestão Educacional-PPPG. Graduada em Pedagogia 
e Mestra em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul. É líder do Grupo de Estudos em Educação, Tecnologias e Sociedade - 
INTERFACES /CNPq da UFSM.

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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CHIAPINOTO, Fabiane Volpato

Doutoranda em Administração, linha de pesquisa: Gestão de Pessoas e 
Comportamento Organizacional pelo PPGA/UFSM. Docente do Curso de 
Ciências Contábeis da Faculdade de Direito de Santa Maria - FADISMA e 
professora substituta do Departamento de Matemática da Universidade 
Federal de Santa Maria - UFSM. Especialista em Gestão Educacional pelo 
PPPG/UFSM e Mestra em Administração pelo PPGA/UFSM.

COSTA, Joacir Marques da

Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e 
professor da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM atuando no 
Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional. É 
líder do Grupo de Pesquisa RIZOMA - Políticas, Currículo e Educação/CNPq 
da UFSM e pesquisador nos grupos de pesquisa Elos, GEPPGE - Políticas 
Públicas e Gestão Educacional e Tuna - Gênero, Educação e Diferença.

DALLA CORTE, Marilene Gabriel

Pós-Doutora em Educação – PUCRS; Doutora em Educação – PUCRS; Mestre 
em Educação – UFSM. Professora Adjunta do Departamento de Administração 
Escolar - ADE, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa 
Maria – UFSM. Coordenadora e docente no Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG) e docente no Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGE). Líder do GESTAR/CNPq – Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Educacional. Vice-líder do 
Grupo de Estudos e Pesquisa ELOS voltado para pesquisas sobre o campo 
curricular, perpassando pelas políticas públicas e práticas educativas.

DALLA LANA, Larissa Ribeiro

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM e professora de Educação Especial nos municípios de 
Pejuçara e Júlio de Castilhos – RS. Atuou como Interprete de Libras (Língua de 
Sinais) e como professora na na Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
- APAE do município de Júlio de Castilhos -RS. É pesquisadora do Grupo de 
Estudo e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão – GEPE/CNPq da UFSM. 

HATSEK, David Jorge Rodrigues

Mestre em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM, graduado em Matemática e em Administração 
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e atualmente é diretor do Colégio Marista Assunção de Porto Alegre-RS. 
Especialista em Gestão Educacional e em Gestão Curricular Marista PUCRS. 
É pesquisador do Grupo de Pesquisa GESTAR/CNPq da UFSM.

HENZ, Celso Ilgo

Doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (2003) e Pós-Doutorado pela Universidad de Sevilla Sevilla/Espanha.  
Professor Titular da Universidade Federal de Santa Maria atuando Programa de 
Pós-Graduação em Educação – PPGE e no Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional -PPPG. Lider do o Grupo Educação, 
Formação e Humanização com Paulo Freire – DIALOGUS/CNPq da UFSM.  
Docente Pesquisador do PPPGE/UFSM.

LEÃO, Débora Ortiz de

Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul e Pós-doutorado em Educação pela mesma instituição. Professora na 
Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, no Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional-PPPG. Graduada em Pedagogia, 
especialista em Psicopedagogia Institucional e Mestra em Educação pela 
UFSM.  Atuou no PNAIC em 2013-2014 como formadora e de 2015 a 2018 
como coordenadora adjunta. É vice-lider do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Formação Inicial, Continuada e Alfabetização – GEPFICA/CNPq da UFSM. 

LORENZONI, Adriana Roso

Mestranda no Programa de Políticas Públicas e Gestão Educacional e é membro 
do grupo de pesquisa GESTAR ambos da Universidade Federal de Santa 
Maria- UFSM. Atua como professora no Colégio Militar de Santa Maria (CMSM). 
Graduada em História e em Licenciatura em Estudos Sociais pela Universidade 
Franciscana. Especialista em Pensamento Político Brasileiro pela UFSM.

LUNARDI, Elisiane Machado

Doutora em Educação pela Faculdade de Educação pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul/PUCRS/RS e professora da Universidade 
Federal de Santa Maria -UFSM atuando no Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional -PPPG como professora, orientadora 
e coordenadora da linha de pesquisa Políticas e gestão da escola básica e 
superior do PPPG.  Atuou como professora da Educação Básica por mais 
de 20 anos. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas e Gestão 
Educacional REDES/CNPq da UFSM.
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MAZZARDO, Ana Lucia da Luz

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional – PPPG pela Universidade 
Federal de Santa Maria- UFSM, professora na Educação Básica da Rede 
Estadual de Educação do RS desde 1989 no município de Júlio de Castilhos-
RS, onde já atuou como Orientadora Educacional, Coordenadora Pedagógica 
do Ensino Médio, Secretária Municipal de Educação, vice-diretora escolar, 
membro do Conselho Municipal de Educação, membro do Conselho Escolar 
e Círculo de pais. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa GESTAR/CNPq e do 
grupo de pesquisa Elos/CNPq da UFSM.

MEGIER, Clarice Marlene Rucks

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional – PPPG/UFSM e professora, desempenhando a função de 
Assessoria Pedagógica dos Anos Iniciais, na Secretária Municipal de 
Educação (SMeD) de Ijuí -RS. Graduada em Pedagogia pela Universidade 
Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul - UNIJUÍ e Especialista em Gestão 
e Organização da Escola.

MENDES, Fernanda Ziani

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM. Graduada em Direito pela Universidade da Região 
da Campanha e especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (2012). Atua como servidora federal e ocupa o cargo de 
Assistente em Administração na Universidade Federal do Pampa-UNIPAMPA. 
Pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e 
Gestão Educacional - GESTAR/CNPq da UFSM.

MORAIS, Angela Aparecida Bolzan de

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional – PPPG/UFSM e professora de anos iniciais nas Redes Estadual 
e Municipal na cidade de Santa Maria. Graduada em Pedagogia pela UFSM 
e especialista em Psicopedagogia pela Uninter e Educação Ambiental pela 
UFSM. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Práticas e Formação para a 
Docência: Educação Básica e Superior – GPDOC/CNPq da UFSM.
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NOGUEIRA, Vanessa dos Santos

Doutora em educação pela Universidade Federal de Pelotas – UFPel, 
atualmente realizando estágio pós-doutoral do Programa de Pós-Graduação 
em Educação da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Coordenadora 
Pedagógica e professora da Faculdade SOBRESP. Professora do Curso de 
Pedagogia EAD da UFSM. É vice-líder do Grupo de Estudos em Educação, 
Tecnologias e Sociedade - INTERFACES/CNPq da UFSM.

OLIVEIRA, Marilei Almeida de

Mestranda do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, especialista em Gestão 
Educacional/PPPG - UFSM. Foi Secretária Municipal de Educação na Prefeitura 
de Dilermando de Aguiar-RS e atualmente é professora de Educação Infantil 
e Anos iniciais no município de Santa Maria/RS. Integra o Grupo Educação, 
Formação e Humanização com Paulo Freire – DIALOGUS/CNPq da UFSM.

PAVÃO, Silvia Maria de Oliveira

Doutora em Educação pela Universidad Autonoma de Barcelona e realizou 
pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFGRS. 
É professora da Universidade Federal de Santa Maria atuando Programa de 
Pós-Graduação em Educação – PPGE e no Programa de Pós-graduação 
em Políticas Públicas e Gestão Educacional -PPPG. Coordenadora da 
Coordenadoria de Ações Educacionais da UFSM e líder do Grupo de pesquisa 
em educação, saúde e inclusão – GEPEDUSI/CNPq da UFSM.

PERSKE, Ketlin Elís

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM, especialista em Gestão Educacional. Atuou 
na Educação Básica da Rede Pública de Educação como Professora de de 
Língua Portuguesa e Literatura e atualmente é servidora técnico-administrativa 
da UFSM, lotada na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Pesquisadora 
do Grupo institucional ELOS/CNPq da UFSM.

PESSOA, Cláucia Garcia

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria -UFSM e Coordenadora do Departamento de Controle e 
Registros Acadêmicos do Polo Educacional Superior de Restinga Sêca 
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- PESRS/RS. Graduada em Letras pelo Centro Universitário Franciscano 
-UNIFRA e especialista em Literatura Brasileira, em Tecnologias da Informação 
e da Comunicação Aplicadas à Educação e em Educação.

PINHEIRO, Josimara da Silva

Mestranda do Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional – PPPG/UFSM. Trabalhou no SENAC como assessora pedagógica, 
na Instituição do Instituto Aprender como Coordenadora Pedagógica do 
Ensino Médio e atualmente é assessora pedagógica na Concatto Consultoria 
Empresarial LTDA para o Programa A União Faz a Vida da Fundação Sicredi. 
É pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e 
Gestão Educacional - REDES /CNPq da UFSM.

POSSA, Leandra Bôer

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria -UFSM e 
professora na UFSM nos Programas de Pós-Graduação em Educação-PPGE e 
Políticas Públicas e Gestão Educacional – PPPG. Realizou Estágio Pós Doutoral 
em Políticas Públicas de Educação e Educação Comparada na Universidad de 
Valencia, Espanha (2016-2017), bolsista CAPES. Líder do Grupo Institucional 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Especial e Inclusão – GEPE/CNPq 
da UFSM.

POWACZUK, Ana Carla Hollweg

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM e 
professora adjunta da UFSM atuando no Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional-PPPG como professora, orientadora 
e coordenadora da linha de pesquisa Gestão Pedagógica e Contextos 
Educativos do PPPG. É líder do Grupo de Pesquisa Grupo de Pesquisa 
Práticas e Formação para docência: educação básica e superior- GPDOC/
CNPq da UFSM.

POZOBON, Luciane Leoratto

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM e especialista em Relações Familiares sob 
Olhar Sistêmico. Atua como servidora federal e ocupa o cargo de Psicóloga 
da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM na Pró-reitoria de Assuntos 
Estudantis/PRAE. É pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional - REDES /CNPq da UFSM.
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RAPACHI, Géssica Weber

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM e professora da Educação Infantil. Atua como tutora 
do Curso de Pedagogia a Distância da UFSM. Graduada em Pedagogia e 
especialista em Gestão Educacional. Pesquisadora Grupo de Estudos em 
Educação, Tecnologias e Sociedade - INTERFACES /CNPq  e Grupo de Pesquisa, 
Docência, Infâncias e Formação DOCINFOCA/CNPq, ambos na UFSM.

SANTOS, Marcele Finamor dos

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM e atua como servidora federal no cargo de 
fonoaudióloga na Universidade Federal do Pampa-UNIPAMPA. Especialista em 
gestão em saúde.

SARTURI, Rosane Carneiro

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul -UFRGS 
e professora Universidade Federal de Santa Maria atuando no Programa de 
Pós-Graduação em Educação – PPGE e no Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional -PPPG. É Líder do Grupo de Pesquisa 
ELOS/CNPq da UFSM e realizou Pós-doutorado em Políticas Públicas na 
Universidade de Valência - Faculdade de Filosofia e Ciência da Educação 
como bolsista CAPES/Fundação Carolina (2010-2011).

SEGAT, Taciana Camera

Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
UFRGS e é professora da Universidade Federal de Santa Maria atuando no 
Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão Educacional 
-PPPG e como professora dos Estágios Curriculares do Curso de Licenciatura 
em Pedagogia na Educação Infantil. É Líder do Grupo de Pesquisa, Docência, 
Infâncias e Formação – DOCINFOCA/CNPq da UFSM.

SOARES, Ivani

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM, especialista em Direito Tributário e em Educação, 
Diversidade e Cidadania.  Atua como servidora federal e ocupa o cargo 
de Secretária Executiva da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA. 
É pesquisadora Grupo de Estudos e Pesquisa Educação, Formação e 
Humanização com Paulo Freire – Dialogus/CNPq da UFSM.

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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SOEIRO, Aline Fernanda

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional -PPPG pela Universidade 
Federal de Santa Maria- UFSM, educadora e coordenadora na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Renato Nocchi Zimmermann da Rede Municipal de 
Santa Maria e Tutora a Distância no Curso de Pedagogia EAD/UFSM. Graduada 
em Pedagogia pela URI-Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 
das Missões- Campus de Frederico Westphalen, especialista em Docência no 
Ensino Superior pela mesma Instituição URI e em Educação Física Infantil e 
Anos Iniciais pela UFSM.

SOUZA, Clarissa Medianeira Caxambú da Rosa de

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM e professora da Rede Municipal de Ensino de Santa 
Maria -RS, desempenhando a função de Coordenadora Pedagógica da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Pedagoga pela 
Universidade Franciscana de Santa Maria – UFN. É pesquisadora no Núcleo de 
Estudos e Pesquisa sobre Escolarização e Inclusão -NUEPEI/CNPq da UFSM. 

UECKER, Taciana

Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Gestão 
Educacional- PPPG da Universidade Federal de Santa Maria -UFSM e 
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE - UFSM. 
Professora da Rede Pública Municipal na Escola de Educação Infantil. 
Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Especial e 
Inclusão – GEPE/CNPq da UFSM.

VIEIRA, Neffar Jaquelini Azevedo

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM, especialista em Educação Especial - Deficiência 
Intelectual.  Atua como Coordenadora Pedagógica na Rede Municipal de 
Alegrete - RS. É pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Especial e Inclusão - GEPE/CNPq da UFSM.

ZAMBON, Luciana Bagolin 

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria – UFSM 
e professora da UFSM no Departamento de Administração Escolar. Tem 
experiência na área de pesquisa em Educação, atuando principalmente nas 
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seguintes temáticas: Conteúdos de Ensino e Resolução de Problemas no 
Ensino de Ciências, Livros Didáticos, Programa Nacional do Livro Didático, 
Políticas Educacionais, Escola, Ensino Médio. É líder do Grupo de Pesquisa 
“Políticas Educacionais, Escola e Trabalho Docente” CNPq/UFSM.

ZANON, Veleda, Nicole

Mestra em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM e atua como professora de Educação Infantil e de Anos 
Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria. Participou do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/UFSM. É pesquisadora 
do Grupo de Estudos e Pesquisa ELOS/CNPq da UFSM.

ZINN, Carla da Luz

Mestre em Políticas Públicas e Gestão Educacional pela Universidade Federal 
de Santa Maria – UFSM e Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação (SMEd), conselheira do Conselho Municipal de Educação (CME), 
Coordenadora da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Fórum 
Municipal de Educação e foi Presidente do Conselho Municipal de Educação 
de Cachoeira do Sul (2016-2018). Graduada em Pedagogia e especialista 
em Organização Pedagógica da Escola: Gestão Escolar. É pesquisadora no 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Gestão Educacional - 
REDES /CNPq - UFSM.
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387, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 
397, 399, 400, 401, 405, 412, 418, 420, 
430, 443, 444, 449, 478
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ensino  9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 
28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 
48, 50, 72, 74, 79, 81, 92, 106, 108, 110, 
115, 122, 132, 146, 147, 150, 163, 166, 
167, 172, 177, 184, 187, 196, 197, 199, 
200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
211, 212, 213, 214, 216, 225, 237, 239, 
240, 243, 244, 246, 247, 249, 250, 262, 
273, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 
284, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 
300, 301, 303, 305, 306, 313, 322, 323, 
325, 327, 331, 334, 337, 338, 339, 341, 
342, 343, 344, 345, 360, 362, 363, 364, 
367, 370, 374, 381, 382, 387, 388, 392, 
393, 394, 395, 396, 397, 398, 401, 404, 
406, 429, 430, 439, 440, 446, 450, 453, 
457, 458, 461, 463, 468, 470, 473, 474, 
475, 476
Ensino Fundamental  24, 28, 74, 90, 166, 
195, 257, 279, 322, 324, 327, 342, 344, 
345, 354, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 
377, 378, 379, 380, 383, 384, 485
Ensino Médio  25, 216, 217, 219, 221, 226, 
229, 232, 233, 234, 279, 281, 344, 391, 
404, 481, 483
Ensino Superior  17, 26, 31, 35, 84, 90, 107, 
108, 109, 111, 112, 118, 122, 143, 145, 
160, 272, 273, 278, 280, 283, 285, 287, 
288, 485
escola  11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 35, 48, 61, 65, 66, 68, 70, 
71, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 100, 
102, 110, 119, 122, 125, 126, 127, 128, 
130, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 164, 166, 181, 197, 205, 216, 218, 
220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 
231, 233, 241, 252, 254, 265, 266, 267, 
268, 269, 278, 281, 284, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 331, 
332, 334, 335, 337, 338, 339, 340, 341, 

342, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 356, 
358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 367, 
368, 369, 370, 378, 393, 394, 399, 423, 
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 
440, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 
451, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 461, 
462, 463, 466, 467, 471, 472, 473, 474, 
475, 480
estudante  11, 21, 23, 33, 34, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 106, 107, 
110, 111, 112, 113, 118, 121, 184, 222, 
223, 227, 249, 283, 297, 311, 340, 404, 
406, 407, 409, 410, 411, 414, 415, 416, 
417, 418, 419

F

formação  9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 
36, 38, 39, 41, 44, 46, 77, 79, 80, 81, 86, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 
103, 106, 107, 111, 125, 126, 132, 136, 
137, 139, 145, 158, 162, 163, 164, 165, 
173, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 197, 
204, 216, 217, 218, 225, 227, 232, 233, 
234, 235, 241, 247, 251, 252, 254, 255, 
256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 
275, 277, 280, 286, 287, 289, 290, 292, 
294, 296, 301, 302, 304, 306, 307, 308, 
311, 313, 324, 326, 332, 333, 337, 338, 
343, 346, 347, 348, 357, 358, 359, 363, 
366, 372, 373, 374, 375, 380, 382, 383, 
384, 399, 400, 409, 414, 416, 425, 430, 
437, 440, 443, 444, 446, 447, 448, 450, 
452, 453, 454, 455, 460, 473
formação continuada  11, 19, 22, 33, 89, 90, 
91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 102, 103, 126, 
136, 137, 139, 162, 163, 178, 204, 241, 
254, 255, 258, 259, 261, 262, 265, 266, 
268, 269, 290, 324, 348, 372, 373, 374, 
375, 440, 473
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G

gestão escolar  14, 18, 19, 28, 29, 137, 140, 
141, 204, 322, 352, 360, 362, 386, 388, 
393, 400
gestão pedagógica  18, 28, 127, 128, 353, 
355, 363, 364, 365

H

humanização  30, 106, 280, 290, 450, 
454, 455

I

interações sociais  29, 323, 359, 423, 
426, 429

L

lógica neoliberal  29

M

Mestrado  9, 10, 17, 19, 21, 27, 29, 30, 31, 
33, 41, 45, 48, 49, 50, 52, 66, 68, 70, 84, 
89, 92, 102, 103, 121, 122, 124, 143, 159, 
181, 182, 189, 200, 201, 214, 237, 269, 
272, 307, 308, 311, 315, 316, 328, 350, 
368, 369, 370, 373, 374, 382, 405, 412, 
423, 440, 441, 443, 482

P

planos de ensino  19
PNAIC  28, 372, 373, 375, 384, 480
políticas públicas  17, 19, 21, 22, 34, 45, 
47, 71, 73, 78, 82, 83, 85, 107, 125, 126, 
127, 131, 132, 138, 143, 181, 201, 262, 
276, 277, 286, 293, 306, 331, 332, 334, 
336, 341, 349, 364, 367, 368, 372, 386, 
390, 391, 393, 394, 395, 398, 399, 400, 
401, 443, 463, 479
práticas escolares  29, 55, 312, 319, 360, 
361, 362, 369, 423, 424, 426, 429, 430, 
436, 438, 439
protagonismo docente  26, 263

Q

qualidade educacional  17

qualificação  26, 93, 102, 109, 136, 137, 
139, 140, 164, 177, 183, 185, 187, 195, 
241, 250, 254, 268, 292, 293, 301, 303, 
304, 325, 334, 336, 337, 347, 372, 383

R

redes de ensino  17, 74, 341

S

sala de aula  18, 110, 134, 172, 174, 241, 
258, 259, 260, 262, 268, 284, 312, 315, 
321, 323, 324, 325, 337, 383, 430, 431, 
444, 457, 459, 462, 464, 466, 468, 469, 
470, 471, 472, 473, 475
sistemas de ensino privados  29
sistemas educacionais  17, 24, 300, 443
socioeducacionais  25, 185, 340
sustentabilidade social  17

T

tecnologias  19, 248, 252, 292, 294, 374, 
378, 380, 381, 382, 383, 460
tecnologias educacionais e digitais  19

U

UFSM  10, 19, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 
67, 68, 70, 89, 90, 94, 122, 124, 143, 146, 
159, 182, 200, 201, 237, 238, 240, 243, 
244, 250, 251, 269, 274, 292, 293, 299, 
300, 311, 329, 374, 377, 382, 404, 405, 
409, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 418, 
419, 420, 421, 477, 478, 479, 480, 481, 
482, 483, 484, 485, 486

V

violência  29, 30, 282, 354, 358, 368, 
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 
431, 432, 433, 434, 436, 437, 438, 439, 
440, 441
vulnerabilidade social  14, 27, 28, 80, 
347, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 368, 
369, 370
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