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APRESENTAÇÃO 
 

 

O referido e-book “Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente volume 

II” se trata de mais uma realização editorial, que tem por objetivo dispor aos profissionais que atuam 

na área de ensino e da pesquisa em educação no Brasil, trabalhos que analisam o contexto da educação 

brasileira. Ele é composto por sete capítulos envolvendo temas diversos sobre o debate atual da 

formação de professores.  

Portanto, da nossa parte, convidamos os professores leitores deste livro a refletirem, a agirem, 

e a internalizarem o propósito de mudança como um compromisso, assumido sobre a natureza e o 

conteúdo de sua profissão, quais seriam: remeter o planejamento do ensino, a organização dos 

conteúdos, articulados ao contexto sócio- cultural dos alunos e as suas necessidades concretas, de modo 

que tais medidas possam assegurar-lhes a apreensão do conhecimento científico, da arte, da filosofia, a 

ampliação da capacidade de pensar, em que a escola, nesse sentido, possa contribuir nas lutas pela 

eliminação da desigualdade social, formando uma sociedade mais justa, solidária e democrática. 

Assim, reunimos oito investigações e reflexões a começar o capítulo I, intitulado Educação e 

Internet: um estudo sobre o estado da arte (2007-2016), do autor Mauricio dos Reis Brasão, tem por objetivo 

mapear as produções no período de 2007 a 2016, que compreende as políticas educacionais brasileiras 

referentes à abordagem da Internet nas escolas. A partir das pesquisas realizadas o autor pontua os 

desafios da democratização do acesso a internet nas escolas.  

No capítulo II, cujo título é Memórias discentes sobre a avaliação da aprendizagem – Pressupostos à 

formação continuada docente, escrito por Beatriz Maria Zoppo, Claudino Gilz, Ana Paula de Andrade Janz 

Elias, tem por objetivo analisar um conjunto de memórias discentes que se encontram a cursar etapas 

da Educação Básica ou que já a concluíram, os pressupostos correlatos à formação docente. 

No capítulo III aborda o seguinte tema Gênero discursivo cartão-postal digital: uma proposta de 

aplicação no ensino de Língua Inglesa na Educação de Jovens e Adultos, das autoras Patrícia Maria da Silva, 

Viviane Cristina de Alencar Tomé e Anair Valênia, traz a experiência reflexiva do uso do gênero cartão-

postal digital em turma de jovens e adultos em Goiás. 

No capítulo IV, que aborda o tema O Pnaic no Campo das Políticas de Formação Continuada do 

Professorado Campesino: estrutura, enfoques e impactos na Amazônia Bragantina, elaborado pelos autores 

Daniel Rodrigues Corrêa e Waldir Ferreira de Abreu, pretende problematizar as questões que envolvem 

a política de educação no campo.  

No capítulo V intitulado Análise dos repositórios Educacionais Brasileiros para a Educação Básica, dos 

autores Maria Cristina Mesquita da Silva  e Queila Pahim da Silva tem por objetivo identificar quais 

foram e são os principais repositórios educacionais brasileiros criados pelo MEC/BRASIL, em especial 



para a educação básica. Os autores identificaram as bases ativas e os documentos e serviços disponíveis 

em cada uma delas para auxílio do professor.   

No capítulo VI, cujo tema é sobre o Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas 

Públicas: formação continuada docente, dos autores Dayse Rodrigues dos Santos e Maria Nilva Rodrigues 

Neves, tem por objetivo refletir sobre o a formação continuada docente, proporcionada pelo “Curso 

de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas”, o qual disponibiliza o projeto de 

intervenção, evidenciando as técnicas de revisão bibliográfica, assim como os dados interinstitucionais 

e a análise documental.  

No capítulo VII, intitulado Avaliação educacional e sua repercussão na formação e no trabalho dos 

professores do Brasil, das autoras Mary Jose Almeida Pereira e Nila Luciana Vilhena Madureira tem por 

objetivo analisar a formação de professores e a influência da avaliação em larga escala, assim como a 

sua relação com o IDEB. Desse modo, o referido artigo pretende evidenciar como esses aspectos 

repercutem sobre a formação de professores e consequentemente no trabalho do professor. 

Por fim, esperamos que este e-book possa colaborar e instigar mais estudantes e pesquisadores 

na constante busca de novos avanços na formação continuada docente. Assim, garantir para a sociedade 

uma difusão de conhecimentos consolidados e amparados por fundamentos teóricos. 

 

 

As organizadoras 
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Capítulo I 

 

Educação e internet: um estudo sobre o estado da arte 
(2007-2016) 

 

Recebido em: 04/06/2020 
Aceito em: 12/06/2020 

 10.46420/9786588319017cap1 

Mauricio dos Reis Brasão1*  
 

 

INTRODUÇÃO 

Vinculado ao projeto “Perspectivas Interdisciplinares na Educação”, do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade de Uberaba (PPGE/UNIUBE), propõe-se o estado da arte 

na temática “Educação e Internet”. Para tal, são elencadas dimensões que se desvelam em cada pesquisa 

e no conjunto delas, em que o referido fenômeno passa a ser analisado.  

Trata-se de um estudo bibliográfico, do tipo “estado da arte”. Assim, parte-se de considerações 

acerca do uso dessa metodologia de pesquisa conforme os pressupostos de Ferreira (2002) e 

Romanowski e Ens (2006). Tais autoras se debruçam sobre a produção científico-acadêmica de 

determinado campo do conhecimento para encontrar o que está sendo produzido pela comunidade, em 

se tratando desse tipo de produção em época e lugar específicos. 

Para Ferreira (2002): 

[...] o estado da arte é uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 
acadêmica e científica sobre o tema que se busca investigar, à luz de categorias e facetas que se 
caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno 
passa a ser analisado. 

Nesse viés, as pesquisas com o perfil supracitado focam na problematização e metodologia. A 

finalidade central é o mapeamento, em que serve ao pesquisador como referência de justificativa (e 

lacuna) a ser preenchida pela investigação.  

Portanto, pressupõe-se que as tecnologias têm mudado a produção não só de mercadorias, mas 

também de serviços, um fenômeno que abarca os profissionais que atuam no processo educativo em 

diferentes níveis das escolas e instituições de ensino, como nas funções de ensino, pesquisa, gestão e 

extensão resultantes de uma significativa influência da Internet cada vez mais onipresente nos variados 

                                                             
1 Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade de Uberaba (UNIUBE), Av. Nenê Sabino, 1801, Bairro 
Universitário, CEP: 38.055-500, Uberaba, Minas Gerais, Brasil. 
* Autor de correspondência: mbrasao@gmail.com. 

https://doi.org/10.46420/9786588319017cap1
https://orcid.org/0000-0002-4514-453X
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contextos, sobretudo os educacionais. A inquietude não reside no fato de o mundo se tornar cada vez 

mais técnico, mas pelo homem não estar preparado para a transformação do planeta em que se impõe 

a tecnologia.  

O desenvolvimento progressivo das tecnologias e a difusão de dispositivos móveis contribuíram 

para aumentar o acesso à informação em tempo real e em nível mundial. Pode-se afirmar que, “nos dias 

de hoje, nós ‘usamos’ nossas tecnologias assim como usamos roupas e joias, como formas de 

autoapresentação” (Feenberg, 2018); logo, o filósofo da tecnologia pretende demonstrar que as pessoas 

não são apenas o que fazem, e sim o que usam de fato. 

Por si só, a tecnologia não desempenha uma função fomentadora; todavia, seu uso pode levar à 

construção do conhecimento pelo sujeito aprendiz. Nesse ínterim, a Internet se apresenta não apenas 

como uma inovação tecnológica nova, mas um novo tipo de inovação tecnológica que traz em si a 

essência da tecnologia, pois é quase ilimitado o que a rede permite ao usuário para pesquisar, fazer e 

construir. 

Se for bem utilizada, a Internet passa a ser uma ferramenta de redimensionamento educacional, 

devido à gama e à celeridade de informações disponibilizadas, sobretudo, nas pesquisas e na elaboração 

do conhecimento. Um exemplo disso é a grande quantidade de cursos a distância oferecidos no país 

por intermédio da Universidade Aberta do Brasil (UAB), pois, a partir do suporte, da incorporação de 

inovações tecnológicas e do aparato educacional da Internet, o Ensino a Distância (EaD) se tornou uma 

realidade.  

Parte-se de duas inquietações: o que revelam os estudos contemporâneos sobre a temática 

“Educação e Internet”? Quais concepções são mencionadas por eles? Dessa maneira, visa-se mapear as 

produções dos pesquisadores sobre o tema e reconhecer as discussões, as abordagens, os caminhos 

apontados pelas investigações e as lacunas teóricas ainda não exploradas.  

O recorte temporal abrange o período de 2007 a 2016, que compreende as políticas educacionais 

brasileiras referentes à abordagem da Internet nas escolas. Os termos descritores utilizados na busca da 

produção acadêmica foram educação e Internet; educação do campo/rural e Internet; escola de ensino 

fundamental e Internet; e Internet e escola do campo/rural. 

Desse modo, os dados foram buscados junto a bases de dados, como o Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CTDC/CAPES), o 

Portal de Periódicos da Capes e do Ministério da Educação (MEC), e junto ao Grupo de Trabalho 

Educação e Comunicação (GT16), da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd). 
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O QUE REVELAM PARTE DOS ESTUDOS 

Na investigação de Bento (2010) são pontuadas mudanças na gestão da sala de aula pela 

introdução do laptop educacional derivado do Prouca, realizado pelo MEC. Focaliza-se a educação rural 

no Brasil em relação às tecnologias nos contextos da vida social, econômica e cultural, incluindo 

aspectos de políticas voltadas à implantação das tecnologias na escola, com destaque para o Prouca. São 

apresentadas concepções de ensino rural quanto a particularidades, avanços e retrocessos, bem como à 

relação histórica com o desenvolvimento da sociedade.  

O estudo de Beraldo (2011) elenca as possibilidades e limitações da relação entre Internet e 

educação. A pesquisadora se fundamenta no referencial teórico da teoria crítica da sociedade, e a 

reflexão abrange o pensamento da racionalidade tecnológica. Nesse caso, a análise evidencia o 

significado dado à Internet e o potencial dela na educação formal.  

Enquanto isso, Albach (2012) revela que a Internet é usada nos estabelecimentos de ensino 

apenas como instrumento educacional. Ela não conseguiu alterar as dinâmicas dessas instituições que, 

por seu turno, deixaram de utilizar tais ferramentas para potencializar as aprendizagens. 

Ainda em relação às pesquisas que abordam o tema investigado neste artigo, Oliveira (2013) traz 

uma abordagem das tecnologias na educação do campo, em se tratando do estado do Espírito Santo. 

O estudo buscou salientar os discursos verbo-visuais e as mediações produzidas nesse contexto digital. 

Martins-Augusto (2014) ressalta a urgência para promover a inclusão digital nas comunidades e 

escolas situadas nas áreas campestres do estado do Rio de Janeiro. O enfoque no meio rural brasileiro 

está caracterizado pela carência de infraestrutura e de serviços de qualidade, além de consideráveis 

índices de baixa escolaridade e pobreza, quando comparados aos do meio urbano. 

Por sua vez, Castro (2015) destaca o acesso e a apropriação das tecnologias digitais na formação 

de educadores do campo, no sentido de poderem auxiliar no uso e na produção de recursos educacionais 

contextualizados. Esses instrumentos são capazes de provocar mudanças em uma perspectiva 

transformadora/emancipadora, no que diz respeito às práticas pedagógicas nas escolas do campo. 

Na pesquisa de Colucci (2015), reflete-se a respeito do uso do big data como processo de 

pluralidade e agir comunicativo. Ademais, a Internet permite outras formas de organização da sociedade 

civil para o compartilhamento de indignações e a mobilização em protestos sociais e manifestações 

simbólicas, além do encaminhamento de ações coletivas em prol de políticas públicas e sociais. 

E a tese de Telles (2016) traz o modo como os professores experienciaram a introdução de 

computadores portáteis em suas práticas realizadas em uma escola municipal, com foco no Programa 

Um Computador por Aluno (PROUCA). Os docentes se inserem no debate educacional sobre a 

utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) nos estabelecimentos de 

ensino. 
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O QUE DESVELAM OS TEÓRICOS 

Moran (1997) indicam que o ensino por meio da Internet “pressupõe uma atitude do professor 

diferente da convencional. O professor não é o ‘informador’, o que centraliza a informação. A 

informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, endereços de todo o mundo”. 

Nesse entremeio, Castells (2003) apresenta a Internet como a base tecnológica para a forma 

organizacional da Era da Informação, em que poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto 

ao motor elétrico, em razão de sua “capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio 

da atividade humana”. 

Pretto (2002) observa a Internet como um elemento tecnológico capaz de significativas 

alterações nas formas de conhecimento por meio das páginas interativas. Há possibilidades de interação 

entre os sujeitos e de intervenções na produção do conhecimento, além de um espaço de acesso, 

produção, disponibilização de informações. 

Já Dreyfus (2009), filósofo da tecnologia, possui uma visão filosófica sobre o quão distante a 

Internet é capaz de levar as pessoas. Essa rede oferece uma suspensão de contextos e comunidades 

familiares, em razão das oportunidades para expressar, segundo o autor, “um eu pós-moderno” que não 

tem conteúdo ou continuidade definidor, mas está aberto a todas as possibilidades e a assumir 

constantemente novos papéis. Como ferramenta educacional, a Internet pode substituir as aulas 

tradicionais, mas não é uma ameaça à educação, e sim uma subscrição da agenda educacional em 

detrimento das políticas da área. 

Estudos de Lévy (2010) compreendem o impacto da Internet na sociedade. Suas reflexões 

concernem os sistemas de educação, diante dos desdobramentos da cibercultura na nova relação com 

o saber. O filósofo postula que a Internet é uma fonte de informações, o que causa transformações do 

ciberespaço com a multiplicação e atualização dos dados de forma perene.  

No texto de Santos (2015) são apresentados dados significativos sobre o uso da Internet na 

educação, mais especificamente nas práticas e condições de acessibilidade em escolas públicas e privadas 

do Brasil. Para Santos (2015), depois de aproximadamente 20 anos, a Internet se consolida como um 

elemento essencial para a formação de qualidade em todos os níveis de ensino no país. Ainda de acordo 

Santos (2015), Castells ressalta que “um país educado com Internet progride. Um país sem educação 

utiliza a Internet para fazer ‘estupidez’. Isso a Internet não pode resolver, isso só pode ser resolvido 

pelo sistema educacional”. Pondera-se também que grande parte dos brasileiros tem acesso à Internet, 

seja em casa, na escola, nos cibercafés ou em celulares: “[...] os brasileiros com menos de 30 anos têm 

um smartphone, mesmo que sejam pobres, porque para eles é mais importante ter esse aparelho do que 

ter muitas outras coisas” (Santos, 2015). 
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As investigações citadas nesta seção contribuem sobremaneira para a discussão da temática, ao 

considerarem que as pessoas vivem como parte da rede. Esse pensamento mostra quão real é a Internet 

na existência dos seres humanos e o quão desafiante é a interação no ciberespaço, o que desvela um 

ver, entender e estar no mundo. 

 

CATÁLOGO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES 

Nas buscas realizadas no CTDC/CAPES se sobressaem pesquisas que envolveram o tema 

“EaD”, com aproximadamente 30%; e “Formação de Professores e as tecnologias”, com 25%. 

Ademais, as concepções advindas dos campos da tecnologia e da educação se situam como ferramentas 

de ensino e mediação pedagógica, além de recursos de ensino e aprendizagem. São estudos 

interdisciplinares que associam ambas as áreas à formação de professores; se voltam, sobretudo, à 

educação continuada desses profissionais com o uso das tecnologias; e ampliam as reflexões sobre EaD. 

Nessas investigações, alguns se aproximam de experiências de pesquisas realizadas pelo 

pesquisador e que despertaram curiosidade de aprofundamento. Assim se sobressaem os cinco 

trabalhos mais expressivos, a começar por “Impressões digitais e capital tecnológico: o lugar das TIC 

na formação inicial de professores”. Lara (2011) discute o emprego de tecnologias digitais na educação 

como parte de uma reflexão mais extensa. Desde a última década do século passado, tem-se procurado 

analisar, sob diferentes enfoques, a questão da presença das Tecnologias de Comunicação e Educação 

(TICs) em vários contextos da vida social, econômica e cultural. Para sustentação da tese, há quatro 

autores mais citados: Castells (1999), Johnson (2001), Brunner (2010) e Prensky (2001). Segundo o 

autor, as tecnologias digitais estão presentes e vêm sendo utilizadas nas escolas, mas em menor 

intensidade do que em outros espaços da vida social, principalmente naqueles frequentados pelos 

estudantes; logo, há um distanciamento entre o aluno “nativo digital” e os professores “imigrantes 

digitais”. 

Loureiro (2012), em “Tecnologias da Informação e Comunicação: outras formas de condução 

das condutas”, problematiza a disseminação do uso das TICs na educação entre 1980 e 2010. Com a 

análise dos documentos oficiais referentes ao Projeto Educom, ao Programa Nacional de Informática 

Educativa (PRONINFE), ao Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) e ao 

Prouca, notou-se que tais iniciativas compõem estratégias relativas à disseminação do uso das TICs na 

educação nas últimas décadas. 

Em “Tecnologias e ações de formação na prática docente”, Santos (2013) critica o uso das 

tecnologias digitais, que implicaria em redirecionar o trabalho pedagógico para aproveitar a intimidade 
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que os alunos demonstram nesse campo e promover desafios. Dessa maneira, é possível prepará-los 

para interpretar e se posicionar diante do avanço das tecnologias. 

Ademais, em “Professores usam smartphones: considerações sobre tecnologias móveis em 

práticas docentes” (Silva, 2013), a autora ressalta o desafio de empregar as tecnologias para promover 

formas de pensar e fazer educação por meio da convergência midiática. Uma atual característica da 

Internet é o espaço voltado à interação, participação e colaboração, em que se torna mais dinâmica. 

Todos cooperam com a produção de informações, além de alterar e reformular os conteúdos existentes; 

por conseguinte, a Internet passa a ser um novo meio de difusão do fazer artístico e educacional. 

E na produção de Sabbatini (2014), intitulada “Sob o signo da convergência: reflexões sobre o 

papel das mídias digitais interativas na Educação”, são citadas investigações acerca de tablets, wi-fi, e-

books, gadgets, notes e nets, Facebook, blogs, tubes, wikis e tweets como modelos de acesso imediato, 

interatividade e informação total. O autor relata que as TICs têm mudado dramaticamente as formas 

de trabalho, socialização, comunicação e aprendizagem. 

 

GRUPO DE TRABALHO EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO (GT16) 

Nas produções do GT16 da Anped, há um número representativo de pesquisas sobre a 

tecnologia e os diversos usos na escola, em que se destacam cinco pensadores: Almeida (2008), Kenski 

(2007), Lévy (1996), Castells (1999) e Vygotsky (1991). Esses autores possuem ideias semelhantes e 

reforçam as gerações da cultura digital, exploram a tese de que está emergindo uma nova era 

radicalmente diferente e relatam as contribuições das TICs para o processo de ensino e aprendizagem, 

com exceção dos dois primeiros, que remetem à cultura de massa.  

Para fundamentar os trabalhos e responder aos desafios da integração das TICs aos processos 

educacionais, com vistas a melhorias da qualidade do ensino por meio da inclusão dessas tecnologias 

na prática docente, são elencados cinco autores de mais frequência: Abreu (2009), Vygotsky (1991), 

Pretto (2002), Moran (2009), e Kenski (2015, 2010). 

Ainda nos estudos do GT16, há uma presença marcante da formação para as TICs e da 

implantação de computadores nas escolas. São destacados o Proinfo, do Governo Federal, coordenado 

pelo MEC, que responde à falta da formação para os professores e objetiva socializar as TICs nos 

Ensinos Fundamental e Médio com a criação de Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs) por todo 

o país; e o Prouca, concretizado em 2010 e que buscou inserir as TICs no espaço escolar, no sentido de 

possibilitar a inclusão digital e o adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. 

Nessas produções são relevantes as políticas voltadas à implantação das tecnologias na escola, 

com destaque para o Proinfo. Ademais, os estudos trazem concepções acerca do uso das ferramentas, 
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com foco nos alunos que, junto aos professores, foram citados neste trabalho como nativos e migrantes 

digitais num nível da técnica, respectivamente.  

Diante disso, são elencadas duas investigações que se aproximam da temática: “As políticas 

públicas de educação básica de jovens e adultos no Brasil do período 1985/1999”, elaborada por Pierro 

(2000), em que recupera a história das políticas públicas de educação básica de jovens e adultos no 

período de redemocratização da sociedade e das instituições políticas brasileiras, ao abordar os 

processos de elaboração do conteúdo dos planos educacionais, as leis, as diretrizes e os programas de 

iniciativa federal; e “Um panorama das pesquisas sobre políticas públicas para a inserção de tecnologias 

digitais na educação”, de Echalar e Lima (2008), que demonstram quais (e como) foram analisadas as 

políticas públicas para inserção desse tipo de tecnologia no contexto educacional.  

Salienta-se que a temática das TICs no ambiente escolar, segundo Bonilla (2012), foi inserida no 

GT16 em 1997 e, a partir de 2001, não foi mais abordada nos trabalhos apresentados no grupo durante 

sete anos. Em 2008, o tema retornou às discussões na ANPEd, com observações percebidas a partir do 

mapeamento da presença das mídias nas instituições escolares de Ensino Fundamental. Como 

pressuposto, afirmou-se que as TICs têm acarretado transformações para a vida individual e social para 

entender de que forma as escolas enfrentam essas nuances. 

 

CONCLUSÃO  

Ao abordar o estado da arte, propõe-se apresentar o que foi revelado pelos estudos 

contemporâneos sobre a inclusão das tecnologias na educação e quais concepções são mencionadas por 

eles. 

Com um exaustivo percurso sobre as análises, inicialmente foi verificado que as instituições 

privadas demonstram maior preocupação sobre o uso a tecnologia. Em decorrência da expansão dos 

cursos de EaD no país e conforme os dados disponibilizados no portal MEC/Capes e as informações 

levantadas na investigação, notou-se que, a partir de 2016, não houve um fomento a novas produções 

de conhecimento subsidiado pela elaboração de trabalhos inéditos.  

Nesse sentido, houve uma inversão de termos, ao passar de “tecnologia e educação” para 

“educação e tecnologia”. Isso leva a caminhos diferenciados que trazem dificuldades e não respondem 

às necessidades no campo estudado. Também foi constatada a necessidade de preencher as lacunas 

existentes em dissertações e teses sobre os processos educacionais e suas características, além de estudos 

sobre fundamentos da educação e interdisciplinaridade, com foco na temática “educação e tecnologia”. 

Identificou-se a colaboração do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), quanto à 

produção de dados estatísticos. Por constituir o principal meio para obter informações sobre o acesso 
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e o uso das TICs, o órgão oferece pesquisas anuais sobre o uso das TICs nas escolas brasileiras, com 

questões ligadas ao uso da Internet por crianças e adolescentes, como “TIC Educação desde 2010” e 

“TIC Kids Online Brasil”. Desde 2012, são disponibilizados dados estatísticos sobre o uso do 

computador, a Internet, os espaços e as políticas públicas para inserção das tecnologias na escola.  

Como dito anteriormente, concepções situam a tecnologia e a educação como ferramentas de 

ensino e mediação pedagógica, além de recursos de ensino e aprendizagem. São estudos 

interdisciplinares que associam ambas as áreas à formação de professores e à educação continuada 

desses profissionais por meio das tecnologias. Também se indica maior amplitude de investigações 

sobre EaD e TICs, com mudança drástica das formas de trabalho, socialização, comunicação e 

aprendizado das pessoas. 

Em síntese, as pesquisas citadas neste artigo descrevem os problemas de aprendizagem 

associados ao uso de tecnologias na educação escolar por intermédio de docentes, com o escopo de 

perceber como o computador e a Internet são pensados a partir da teoria histórico-cultural e se voltam 

aos sentidos dos termos “instrumento”, “cultura” e “aprendizagem”. Assim, o presente estudo é 

primordial para subsidiar as discussões sobre o uso da Internet na escola. 
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INTRODUÇÃO 

Nas suas mais diversas situações, etapas e aspectos, a avaliação é uma prática inerente à vida 

humana. Fala-se, por exemplo, em avaliação: esportiva; topográfica; técnico agrícola; climática; 

estrutural; tomográfica; magnética; econômica; política; espiritual; odontológica; mecânica; empresarial; 

sanitária; clínica; médica; psicológica; jurídica; prisional; profissional; relacional; sociocultural; filosófica; 

pedagógica; diagnóstica; formativa; somativa; educacional; escolar; universitária; à distância; randômica; 

e existencial. Diante disso, pode ser levantada, em um primeiro momento, a seguinte questão: quais são 

os pressupostos históricos e teóricos basilares comuns às práticas avaliativas citadas anteriormente? 

Do ponto de vista existencial, a avaliação possibilita apurar de que modo o ser humano se 

encontra em relação a determinadas metas a que se propôs alcançar. Essa avaliação possibilita a ele 

refletir, obter diagnósticos e aprendizados, assim como reconfigurar caminhos mais oportunos por onde 

se conduzir, visando um ponto de chegada, livremente divisado como necessário.  

No âmbito educacional, a avaliação tem se configurado historicamente por meio de diferentes 

instâncias, finalidades, modalidades e formatos, tais como: (i) avaliação na elaboração colegiada dos 

projetos pedagógicos dos sistemas de ensino e das unidades escolares (Veiga, 2002); (ii) avaliação na 

escolha dos conteúdos a serem contemplados por cada área de conhecimento em determinada etapa da 

educação (Gandin; Gandin, 2001); (iii) avaliação nos programas de formação docente, no 
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desenvolvimento das atividades de ensino e de aprendizagem em sala de aula (Luckesi, 2003; Carvalho, 

2014).  

Em escala mundial, uma instância avaliativa vem sendo realizada desde o ano 2000 por meio do 

Programme for International Student Assessment – em português Programa de Avaliação Internacional de 

Estudantes (doravante PISA). Embora tenha sido criado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris (França), o PISA tem sido elaborado por 

estudiosos e profissionais da educação de diferentes países. A finalidade do referido programa é 

identificar determinados aspectos relacionados ao desempenho escolar (conhecimentos e capacidades 

de raciocínio) dos estudantes dos sistemas de ensino em diversos países. Ele visa, por exemplo, averiguar 

de que modo os estudantes – com 15 anos de idade e matriculados no Ensino Fundamental a partir do 

7.º ano – conseguem articular os conhecimentos obtidos dentro das instituições escolares relacionados 

à leitura, à matemática e a ciências, por meio da resolução de problemas e do letramento financeiro4. 

Em outras palavras, os estudantes são convidados a interpretar textos, a buscar resolução para 

problemas matemáticos e a explicitar cientificamente de que modo ocorrem determinados fenômenos 

(Pereira, 2018) 

No contexto de sala de aula, avalia-se a aprendizagem específica de cada estudante, a qual 

envolve diferentes aspectos a serem observados pelo professor. Entre esses aspectos está a reflexão, a 

qual pode levar o docente a identificar os percursos de ensino que deve percorrer para auxiliar todos os 

estudantes nos processos de compreensão dos diferentes conteúdos. A palavra percurso está no plural, 

porque em uma sala de aula o objetivo por excelência é garantir a aprendizagem de todos, e sabe-se que 

cada indivíduo desenvolve seu próprio processo de construção do conhecimento.  

Em relação ao último resultado de 2018 da avaliação realizada pelo PISA, divulgado em 3 de 

dezembro de 2019, o Brasil ocupou o 59.º lugar em uma escala de 79 países avaliados. Ficou abaixo, 

por exemplo, do Chile e do Uruguai (OCDE, 2020). Essa avaliação possibilita verificar como se 

encontra a educação em território brasileiro e nos demais países contemplados pelo PISA.  

Com base na leitura e na análise do relatório da OCDE, algumas reflexões podem surgir. Para 

esta pesquisa, uma reflexão diz respeito à percepção dos pesquisadores acerca da maneira equivocada 

pela qual a avaliação está sendo feita, ao não compreender a aprendizagem escolar como um processo 

e não um momento único de resolução de questões pontuais. Se a avaliação continuar a contemplar 

momentos únicos e isolados, é possível que o Brasil ainda demore para evoluir em relação aos demais 

países quando se trata do desempenho escolar dos estudantes. Vale lembrar que o PISA não pretende, 

a princípio, comparar e nem ranquear os países participantes desse Programa de Avaliação Internacional 

                                                             
4 É a “[...] capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar e usar novas tecnologias em contextos relativos ao 
tratamento de problemas que envolvam planejamento e gerenciamento de finanças pessoais” (Coutinho; Teixeira, 2015). 
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(Lingard, 2016). Ele pretende apurar se os sistemas de ensino dos países estão conseguindo avançar no 

itinerário de aprendizagem de seus estudantes, na qualificação deles para o mercado de trabalho e no 

desenvolvimento das habilidades socioemocionais, tais como autonomia, criatividade, interação, 

comunicação, empatia, responsabilidade e alteridade. 

Alguns pesquisadores já vêm se dedicando há alguns ao tema da avaliação: Miranda (2011) ateve-

se a verificar a questão da avaliação das aprendizagens na Educação de Jovens e Adultos (EJA) por 

meio do uso do Portfólio; Gonçalves (2012) analisou as concepções de aprendizagem dos docentes 

com base em um conjunto de relatórios produzidos por eles próprios; Favarão (2012) focou, durante 

sua pesquisa, nos professores que atuam no Ensino Fundamental II, com o intuito de compreender 

tanto a concepção de avaliação de aprendizagem desses professores, como as características atribuídas 

por eles a tal prática; Araújo (2014) estudou também a concepção dos professores sobre a avaliação; 

Bernardi (2016) teve como objetivo compreender a avaliação da aprendizagem no âmbito da Graduação 

em Enfermagem por meio do uso do Portfólio; e o estudo desenvolvido por Ramos (2018) procurou 

investigar uma metodologia avaliativa capaz de contribuir para o processo de ensino e aprendizagem 

em Biologia.  

Um dos aspectos que pode ser considerado em uma investigação é que a avaliação – 

independente das situações, das etapas ou dos aspectos privilegiados – se constitui de dois grupos de 

pessoas envolvidas: o grupo que a elabora e a aplica; e o grupo que a ela se destina e, por isso mesmo, 

a experiencia. Diante disso, três questões são levantadas: 

1.ª) em relação ao grupo de pessoas que elabora e aplica uma determinada avaliação: o que é 

necessário considerar, em termos de pressupostos e de qualificação?  

2.ª) do grupo de pessoas a que se destina e que experienciam um momento avaliativo: quais 

memórias de tal atividade ele passa a acompanhar?  

3.ª) quais pressupostos à formação docente emanam da análise, por exemplo, das memórias 

discentes submetidas, no âmbito da Educação Básica, às práticas avaliativas decorrentes dos 

conteúdos acadêmicos abordados no espaço da sala de aula? 

A presente pesquisa busca, nesse sentido, contribuir para os estudos já desenvolvidos sobre o 

tema. Visando identificar, com base na análise de um conjunto de memórias discentes que se encontram 

a cursar etapas da Educação Básica ou que já a concluíram, os pressupostos correlatos à formação 

docente.  

 

AVALIAÇÃO – O QUE ALGUMAS PESQUISAS TÊM SINALIZADO E PROPOSTO? 

Avaliar é inerente a toda atividade humana, inclusive em se tratando de atividades desenvolvidas 

no âmbito educacional. Mas, o que é e de que modo avaliar? Segundo Perrenoud (1999), “[...] avaliar é 
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também privilegiar um modo de estar em aula e no mundo”. Considerando a história da educação e o 

atual contexto escolar, a avaliação tem sido, nas últimas décadas, um dos objetos de pesquisa discutido 

e problematizado.  

Construir uma proposta pedagógica para a escola, inclusive sobre a avaliação, foi a intenção 

inicial de um grupo de trabalho no ano de 1990, descrito por Rabelo (2001), desse modo: 

[...] Primeiro porque buscávamos estabelecer, com clareza, uma proposta filosófica de 
educação; uma proposta pedagógica coerente com tal filosofia; uma proposta metodológica 
que viabilizasse a consecução de uma proposta curricular condizente com tais princípios. Além 
disso, queríamos construir uma proposta de avaliação na qual estes princípios fossem 
assumidos como uma filosofia comum na escola, refletindo, com clareza, uma tomada de 
posição. Segundo porque queríamos desmitificar vários aspectos da avaliação na escola, como, 
por exemplo, o estudar para fazer provas, para tirar notas; a nota como quase única expressão 
de resultados de aprendizagem; a nota como moeda de troca, de instrumento de classificação, 
de rotulação etc.  

Por meio da implantação de uma proposta de avaliação ao longo de cinco anos, assegura o 

referido pesquisador ter, tal grupo, conseguido derrubar mitos em relação à avaliação. Um desses mitos 

diz respeito à finalidade do ato de avaliar não somente para emitir notas aos estudantes a cursar 

determinada etapa educacional. Notas essas a ‘medir’, a ‘classificar’ e a ‘inventariar’ – geralmente ao final 

do processo de ensino de um ou mais conteúdos – os alunos mais exímios a partir da aplicação de 

determinados instrumentos avaliativos, tal como o que se denominou como exame. Exame esse cuja 

operacionalização deu vazão a uma prática avaliativa inquisitiva que se reduziu quase que só a aprovar-

reprovar e, consequentemente, a servir de álibi à exclusão e até mesmo ao fracasso escolar (Luckesi, 

2003).  

Avalia-se não para endossar um percurso histórico em que as atividades letivas se pautavam em 

supostas ‘verdades’, ostensivamente transmitidas de maneira expositiva pelos professores. A finalidade 

de uma prática avaliativa não é excluir, alimentar fracassos, mas fomentar aprendizagens junto aos 

estudantes (Bloom et al., 1983; Carvalho, 1997).  

Avaliar, sim, o processo educativo de modo amplo, dinâmico, reflexivo e contínuo em vista da 

aferição dos diversos estágios de evolução em termos de aprendizagem por parte dos alunos. Avaliar 

tanto o processo de ensino e aprendizagem como a sistematização dos conhecimentos, considerando 

os saberes prévios, as hipóteses, os acertos, os erros, inclusive, as dimensões motora-corporal, cognitiva, 

afetiva e social dos estudantes. Avaliar no intuito de “[…] dar ênfase também à comparação do aluno 

com o seu próprio desenvolvimento, ao invés de apenas comparar o seu rendimento, em um dado 

momento, com parâmetros externos a ele.” (Rabelo, 2001). E qual a razão de tal modo de compreender 

a avaliação nem sempre ter sido levado em conta, mas a embasar o uso de instrumentos com a finalidade 

de vigiar e punir?  
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Os modelos de avaliação a denotar uma prática de ‘vigiar’ e ‘punir’ remontam, cada um a seu 

modo, aos suplícios medievais ainda existentes na França e em outros países da Europa durante o século 

XVIII que eram impetrados aos ditos ‘infratores’: multas a pagar, tortura, açoite, marcação com ferrete, 

amputação, esquartejamento, forca, incineração de corpos, entre outros. A que se deve a gênese de tais 

meios punitivos a reafirmar uma política e uma pedagogia do medo?  

Às relações de poder e às práticas disciplinares que foram se constituindo não só dentro das 

prisões, mas também dentro das fábricas, dos quartéis, dos seminários, das escolas e dos hospitais e, 

atualmente, por meio dos sistemas eletrônicos (câmeras, radares, código de barras, aplicativos de 

rastreamento e de localização etc.). Relações de poder e práticas disciplinares essas denominadas por 

Foucault (1999) como 

[…] uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e instituições [...]. Ora o estudo 
desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, 
mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma 
‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se 
desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em atividade, que um 
privilégio que se pudesse deter. 

Microfísicas do poder a incidir, com o passar do tempo, em diferentes espaços e situações da 

vida diária dos cidadãos, inclusive, em alguns dos modos de educar, de ensinar, de aprender e de avaliar 

saberes acadêmicos tão contestados nas últimas décadas. Modos esses que foram se constituindo e se 

articulando com a finalidade de submeter, adestrar, diferenciar, examinar, classificar, aprovar ou 

reprovar (punir).  

O exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e as da sanção que normaliza. É um 
controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Estabelece 
sobre os indivíduos uma visibilidade por meio da qual eles são diferenciados e sancionados. É 
por isso que, em todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. [...] A 
superposição das relações de poder e das de saber assume no exame todo o seu brilho visível. 
Mais uma inovação da era clássica que os historiadores deixaram na sombra (Foucault, 1999).  

Ao se referir às experiências desenvolvidas com cegos de nascença, com meninos-lobo e até 

mesmo com a hipnose, indaga o autor se haverá alguém munido de ousadia para vistoriar de modo mais 

amplo os ritos, os métodos, os personagens e seus papéis, os jogos de perguntas e respostas, os sistemas 

de notas e de classificação inerentes à prática do exame. Tal indagação advém da preocupação de que a 

escola se tornou “[...] uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu 

comprimento a operação do ensino [...], que permite ao mesmo tempo medir e sancionar” (Foucault, 

1999). Operação de ensino tal que mede e sanciona por meio de provas aplicadas quase todos os dias 

da semana a classificar a demonstração de aprendizagem dos discentes em relação à ortografia, à 

aritmética, à história, à geografia etc.  
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Constata-se, nesse sentido, que o termo ‘exame’ para esse pensador não se reduz a um conjunto 

de aspectos relacionados ao modelo de notas ou classificações aferidas no espaço da sala de aula. A 

ideia abrange todas as áreas da atuação humana: acadêmica, antropológica, cultural, social, filosófica, 

econômica, política, jurídica, psiquiátrica, médica, fabril, tecnológica, militar, entre outras. Fomenta o 

autor não a erradicação do exame em si, mas a mudança de compreensão quanto ao teor e quanto à 

finalidade de tal modalidade de avaliação: possibilitar ao professor “[...] levantar um campo de 

conhecimentos sobre seus alunos. [...] o exame é na escola uma verdadeira e constante troca de saberes 

[...]. A escola torna-se o local de elaboração da Pedagogia” (Foucault, 1999).  

Elaboração de uma Pedagogia enquanto ciência investigadora dos melhores meios de educar, 

de ensinar e de aprender. Pedagogia que se dá ao ofício de elaborar e documentar o desenvolvimento 

das diferentes atividades educacionais não para ‘vigiar’, ‘punir’ e incitar o medo. Não para simplesmente 

homogeneizar o perfil de uma turma de alunos. Não para justificar determinada seriação ou exclusão 

de estudantes com base unicamente em médias de notas mensuradas atribuídas a eles, mas para 

identificar aptidões, suscitar curiosidades, “[...] fornecer indicações de tempo e lugar, dos hábitos das 

crianças” (Foucault, 1999).  

Essa compreensão de exame no âmbito das instituições de ensino inibe qualquer tendência de 

situar tal estratégia de avaliação como disseminadora dos processos que, por um lado, enquadram o 

discente como efeito e objeto do poder hierárquico docente e, por outro, como efeito e objeto de saber. 

Atenta, tanto quanto possível, para o aluno não se tornar  

[…] o átomo fictício de uma representação ‘ideológica’ da sociedade [...]. Temos que deixar de 
descrever sempre os efeitos de poder em termos negativos: ele ‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, 
‘censura’, ‘abstrai’, ‘mascara’, ‘esconde’. Na verdade, o poder produz; ele produz realidade; 
produz campos de objetos e rituais da verdade. O indivíduo e o conhecimento que dele se 
pode ter se originam nessa produção (Foucault, 1999). 

Em outras palavras, o autor sugere um modo de ser docente, um modo docente de avaliar a 

aprendizagem dos seus alunos com base na inclusão, no desenvolvimento das potencialidades, na 

percepção do que foi proposto e demonstrado, pesquisado e descoberto. Modo esse propício, segundo 

o autor, à aprendizagem, à busca do saber inerente a cada área do conhecimento, sem as insídias de uma 

vigilância docente hierarquizada, piramidal, dissimulada e panóptica, afoita a fomentar a pedagogia do 

medo e a endossar a arquitetura de uma sociedade competitiva, excludente e desumana.  

Nesse sentido, a avaliação denominada como diagnóstica se situa mais no âmbito das 

proposições oriundas de determinadas pesquisas desenvolvidas. A avaliação diagnóstica é, segundo 

Rabelo (2001), “[...] o momento de situar aptidões iniciais, necessidades, interesses de um indivíduo, de 

verificar pré-requisitos. É, antes de tudo, momento de detectar dificuldades dos alunos para que o 

professor possa melhor conceder estratégias de ação para solucioná-las.” 
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Ao discorrer sobre a avaliação diagnóstica, Luckesi (2003) propõe que ela passe a ser uma prática 

contínua e constitutiva do processo de ensinar e de aprender em suas mais variadas etapas. Trata-se de 

uma prática que pode também se fazer presente em qualquer etapa do processo de ensino e de 

aprendizagem, tais como:  

˗ inicial, na qual se pretende verificar os conhecimentos prévios dos discentes;  

˗ no decorrer da aprendizagem, com a finalidade de apurar, por exemplo, dificuldades 

discentes ou ampliar os conhecimentos por parte deles com o estudo de certo conteúdo 

proposto pelo professor;  

˗ ao final de uma etapa proposta para a aprendizagem de um determinado conhecimento, 

ainda com a finalidade de analisar eventuais equívocos, identificar distorções, constatar 

lacunas cognitivas ainda pendentes que podem ser contempladas em atividades 

subsequentes.  

A avaliação não se reduz, nessa perspectiva, a apontar resultados negativos ou positivos frente 

a uma aprendizagem proposta. Menos ainda se reduz a uma prática opressora ou amedrontadora, mas 

de observação ampla e acolhedora daquilo que se está propondo aos alunos em termos de 

aprendizagem. Ela visa identificar os progressos, as lacunas e as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes. E ainda, essa avaliação auxilia no desenvolvimento de novas estratégias por parte dos 

docentes. Para Hoffmann (2000), “[...] ao invés do certo/errado e da pontuação tradicional, fazer 

comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a 

oportunidade de descobrir melhores soluções.” 

A avaliação pressupõe um olhar e um planejamento docente, capazes de considerar cada etapa 

do ensino e da aprendizagem em desenvolvimento com uma turma de alunos, bem como para cada 

estudante em sua individualidade. Nisso, a avaliação é constitutiva enquanto ponto de partida, na 

observação reflexiva, na sondagem dos conhecimentos discentes prévios, no percurso, na mediação e 

no contínuo acompanhamento docente dos avanços ou das lacunas de atividades desenvolvidas. Ela 

fundamenta-se na observação e na identificação dos avanços diários em sala de aula visando uma 

mediação para o aprendizado. Mediação que, segundo Mello (1985), “[...] refere-se ao que está ou 

acontece no meio, [...] a passagem de um nível a outro, [...] de uma parte a outra, dentro daquela 

realidade”.  

É por meio de tal mediação que o docente passa a conhecer melhor seus alunos e passa a 

fomentar a curiosidade e os potenciais cognitivos deles (Hoffmann, 2011). Considerando que em uma 

turma não acontece uma aprendizagem homogênea, porém heterogênea, a avaliação pode acontecer de 

modo contextualizado, acolhedor, processual, contínuo e inclusivo, com base em um diagnóstico dos 

processos de ensino e de aprendizagem.  
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Cabe ao docente ponderar, em diferentes momentos, se as estratégias metodológicas e os 

recursos didáticos por ele mobilizados foram os mais oportunos para auxiliar no desenvolvimento das 

aprendizagens dos estudantes. Por meio de tal reflexão, torna-se possível ao docente ressignificar sua 

postura, avaliando as atividades já em andamento, com o objetivo de levar os alunos a obterem melhores 

avanços em termos cognitivos. Nisso, a prática de avaliar pressupõe uma “[...] visão de 

acompanhamento, não como um caminho de certezas do professor, mas uma trajetória de 

entendimento, trocas de ideias por ambos os elementos de ação educativa” (Hoffmann, 2011). 

Pelo exposto, compreende-se que as avaliações são fundamentais no contexto de sala de aula. 

Elas oferecem informações relevantes para o próprio desenvolvimento do ensino, visto que o 

responsável por esse ato pedagógico é preponderantemente o próprio professor. Dessa forma, fica 

evidente porque a avaliação há de ser uma atividade contínua e incorporada às atividades diárias 

desenvolvidas pelo próprio professor em sala de aula. Isso permite que esse profissional construa um 

acervo de atividades para que possa acompanhar e compreender o desenvolvimento da aprendizagem, 

tanto individual como da turma (Gatti, 2003). 

A construção de uma avaliação é tarefa do professor e o modelo de provas utilizados ainda 

atualmente é entranhado pela importância que os professores atribuem a esse tipo de instrumento 

avaliativo (Luckesi, 2003). Prova que pode acabar sendo experienciada com altos índices de stress, de 

insegurança, de medo e de desmotivação por parte dos discentes.  

Preocupa ao constatar que alguns professores se orgulham quando o resultado de suas provas 

é insatisfatório, com notas de cifras expressivas de estudantes abaixo da média esperada, assim como 

de professores que ‘facilitam’ as ditas provas de modo que seus alunos não se motivam a demonstrar, 

por meio delas, as aprendizagens alcançadas. Sequer presumem tais profissionais do processo de ensino 

e aprendizagem que 

 […] ao avaliar seus alunos os professores estão avaliando a si mesmos, embora a maioria não 
tenha consciência disto ou admita isto.  Ensino e aprendizagem são indissociáveis e a avaliação 
é intrínseca a esse processo. A avaliação daqueles a quem se propôs ensinar algo também traz 
informações sobre como se procurou ensinar esse “algo”. Alguém atuou neste “como”: o 
professor. Então o melhor indicador da realização de uma atividade de ensino é o nível em que 
nela, pela ação docente, se promove o crescimento geral dos alunos: cognitivo, afetivo, motor, 
atitudinal, comunicacional, valorativo etc (Gatti, 2003). 

É válido pontuar que as escolhas dos instrumentos de avaliação podem variar de acordo com 

cada situação de aprendizagem e a lente teórica do docente que os elabora. Por fim, Hoffmann (2001) 

propõe uma avaliação mediadora, ou seja, “[…] um processo de permanente troca de mensagens e de 

significados, um processo interativo, dialógico, espaço de encontro e de confronto de ideias entre 

educador e educando em busca de patamares qualitativamente superiores de saber”. A autora acrescenta 
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que, embora complexo, esse tipo de avaliação favorece ao docente desenvolver ajustes, inclusive aos 

percursos individuais de aprendizagem de seus discentes.  

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa se caracteriza como qualitativa e social, de cunho exploratório (Gil, 2008). 

Busca revelar as memórias discentes sobre avaliação da aprendizagem sob a perspectiva de diferentes 

interlocutores.  

O estudo foi realizado com estudantes de um curso de Pedagogia, em uma Instituição do Ensino 

Superior (IES) localizada em Curitiba/PR, na disciplina de Avaliação da Aprendizagem e dos Sistemas 

de Ensino, com o objetivo de realizar um diagnóstico sobre a compreensão e as memórias que esses 

estudantes tinham sobre avaliação. Posteriormente, com o intuito de ampliar o escopo da pesquisa, os 

estudantes entrevistaram familiares e amigos de diferentes faixas etária para ver o que esses também 

traziam de memórias acerca dos momentos avaliativos. 

O instrumento utilizado foi uma entrevista semiestruturada respondida por 103 participantes. 

Os dados foram coletados no mês de março de 2020. Todos os participantes foram informados sobre 

o objetivo do estudo e preencheram a documentação de consentimento informado antes de concluir a 

coleta de dados. A quantidade de entrevistas formou um rico banco de dados das memórias discentes 

sobre as avaliações escolares. A entrevista procurou identificar o perfil dos respondentes: dados pessoais 

como idade, escolaridade e profissão; as lembranças das avaliações escolares; o nível de escolaridade no 

qual essas memórias foram marcantes; e, por fim, qual o motivo de as avaliações terem marcado.  

A codificação seguiu um processo indutivo no qual começamos organizando os dados. Em 

seguida, os dados foram importados para o software Atlas.ti. A codificação inicial partiu da constituição 

da categoria “Memórias discentes”. Com base em tal conceito, foram construídas subcategorias a partir 

dos códigos.  

Com base na categoria principal “Memórias discentes”, a codificação inicial com base nos 

extratos das entrevistas resultou na identificação de 5 subcategorias. Essas se tornaram categorias 

temáticas para análise, pois estão presentes nas memórias discentes dos participantes da pesquisa, ou 

seja, são fatos e memórias trazidas que influenciaram o processo avaliativo no seu período de 

escolarização: “finalidade da avaliação”; “Punição”; “nível de escolaridade”; “disciplinas”; 

“instrumentos avaliativos”; “postura docente” e “Sentimentos”.  

O processo de codificação foi baseado em Yin (2016), conforme Tabela 1. 
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Tabela 1. Etapas metodológicas da pesquisa. Fonte: Os autores. 

Etapa Descrição 

Etapa 1 Organização dos dados 

Etapa 2 Importação dos dados para o software ATLAS.ti. 

Etapa 3 Leitura flutuante das respostas 

Etapa 4 Codificação   

Etapa 5 Criação de memórias das observações surgidas durante o processo de codificação para 

auxiliar o processo de análise. 

Etapa 6 Revisão e validação dos códigos por um segundo pesquisador. 

Etapa 7 Apresentação dos resultados 

Etapa 8 Análise dos dados segundo Yin (2016) 

 

A respeito de memória, essa é uma habilidade humana tanto de cunho individual quanto 

coletivo. Segundo Bosi (1994), “[…] por muito que deva à memória coletiva, é o indivíduo que recorda. 

Ele é o memorizador e das camadas do passado a que tem acesso pode reter objetos que são, para ele, 

e só para ele, significativos dentro de um tesouro comum”. Em outras palavras, a memória se define 

como uma habilidade do ser humano que lhe permite acessar, a qualquer momento, embora de modo 

seletivo e parcial, lembranças, sentimentos, imagens, expectativas e aprendizagens ocorridas em um 

tempo cronológico do seu passado. Fica na memória não a totalidade das experiências vividas pelo ser 

humano, mas em parte o que, em dado momento, lhe foi significativo, sofrível, conflitivo, passível de 

contestação ou mesmo motivo de alegria.  

 Da categoria Memórias Discentes foram construídas subcategorias com o respectivo 

agrupamento de códigos com base nos extratos das entrevistas. À medida que as categorias temáticas 

emergiram, passou-se para a fase de análise dos dados. A identificação dessas subcategorias temáticas 

facilitou o desenvolvimento das análises, das ideias e das comparações entre os teóricos e os dados.  

 As subcategorias supracitadas se tornaram categorias temáticas para análise das Memórias 

Discentes dos participantes da pesquisa: “finalidade da avaliação”; “disciplinas nas práticas de 

avaliação”; “etapa acadêmica do processo avaliativo”; “postura docente”; e “sentimentos”. 
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RESULTADOS E ANÁLISES 

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes, optou-se por nomeá-los da seguinte 

maneira: P01, P02, P03, P04, ..., P103. Em relação à idade dos participantes, optou-se por uma 

classificação por períodos, tal como apresentado na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Idade aproximada dos participantes. Fonte: Os autores. 

Idade                                                      Participante 

10 a 15 anos P43; P44; P48 

16 a 20 anos P12; P13; P19; P20; P45; P47; P64; P73; P75; P82 

21 a 30 anos 
P6; P11; P14; P16; P21; P22; P33; P38; P46; P49; P51; P52; P53; P58; P66; P72; 

P85; P86; P88; P89; P91; P97; P103P70;  

31 a 40 anos 
P01, P02, P03; P07; P08; P09; P10; P15; P17; P18; P23; P24; P29; P31; P32; P34; 

P39; P42; P56; P57; P65; P68; P71; P74; P83; P87; P94; P98; P99; P100; P101 

41 a 50 anos P26; P41; P54; P55; P67; P76; P77; P93; P95; P96 

51 a 60 anos P04; P25; P27; P36; P37; P40; P61; P62; P63; P69; P84; P102  

61 a 70 anos P5; P28; P59; P60 

NI P35; P50; P77; P78; P79; P80; P81; P90; P92 

 

O período que mais prevalece entre os participantes, conforme apresentado no Quadro 2, 

engloba aqueles com idades entre 21 a 40 anos. Outro dado apresentado refere-se ao nível de 

escolaridade. Percebe-se que é bastante diversificado, entretanto, identifica-se um número expressivo 

de participantes com Ensino Médio completo ou cursando o Ensino Superior, conforme apresentado 

na Tabela 3. 
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Tabela 3. Escolaridade. Fonte: Os autores. 

Escolaridade                                                      Participante 

Especialização P84 

Superior  P01; P03; P06; P41; P53; P57; P67; P68; P70; P71; P86; P91; P93 

Superior 

cursando 

P16; P21; P34; P35; P42; P50; P51; P52; P58; P76; P77; P78; P79; P80; P81; P82; 

P83; P85; P87; P88; P89; P92 

Superior 

incompleto 

P14; P15; P38; P101 

Ensino Médio P04; P05; P07; P08; P09; P10; P11; P12; P17; P18; P22; P24; P25; P26; P30; P31; 

P40; P45; P46; P54; P56; P60; P61; P68; P72; P73; P90; P95; P96; P99; P100; P103 

Ensino médio 

cursando 

 P19; P20; P32; P47; P48 

Ensino Médio 

incompleto 

P27; P49; P94 

Ensino 

Fundamental 

P37; P55; P59; P98; P102 

Ensino 

Fundamental 

cursando 

P43; P44 

Ensino 

Fundamental 

incompleto 

P23; P28; P29 

Não 

Informado 

P02; P13; P33; P36; P39; P62; P63; P64; P65; P66; P74; P75; P97 

 

Em relação à pergunta sobre a profissão exercida, foram citadas algumas como: vendedor, 

caminhoneiro, do lar, estudante, empresária, pastor, entre outras. Quanto às profissões relacionadas à 

área da educação, notou-se duas delas: a do pedagogo (P10) e a do professor (P44, P71; P69; P70; P55; 

P68; P82; P83; P84; P85; P86; P89; P76; P43; P72; P07; P18; P47). Notável a constatação de que dentre 

as profissões citadas, uma porcentagem expressiva apontada pelos entrevistados não está estritamente 

ligada à área da educação, conforme apresentada na Figura 1: 
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Figura 1. Profissão dos participantes. Fonte: Os autores. 
 

Quando questionados em relação às memórias sobre as avaliações que tiveram, os participantes 

deram respostas diferentes, porém elas foram reunidas em subcategorias temáticas no decorrer da 

análise. 

 

MEMÓRIAS DISCENTES 

A primeira subcategoria identificada dentro da categoria “Memórias discentes” recebeu a 

denominação “Finalidade da Avaliação”, na qual os discentes relatam aspectos alinhados ao objetivo 

das avaliações resolvidas por eles, seja no âmbito da Educação Básica ou do Ensino Superior. 

 

“Alcançar média, atingir resultados” (P05); 
“Estudar para responder questionário” (P08); 
“Ter aprimorado muita coisa” (P12); 
“Diagnosticar a aprendizagem de cada aluno” (P14); 
“Ver se fui bem ou se fui mal e o que precisa melhorar” (P50); 
“Os professores avaliam o que aprendemos durante o ano” (P52); 
“Eram perguntas com palavras difíceis de se entender, que tinha que relembrar 
tudo o que estudamos e decorar tudo” (P75); 
“As professoras davam provas para sermos avaliados” (P80); 
“As avaliações eram bem tradicionais e se baseavam em decorar e passar para 
o papel” (P08); 
“Avaliação escolar se resume em avaliações burocráticas, onde era somente 
aplicada em função de obter uma nota final do bimestre e também para medir 
o resultado de quanto o aluno absorveu determinado assunto” (P89); 
“Aprendendo coisas novas que essas avaliações vinham propor” (P92); 
“Me fez estudar mais, me preparar melhor, pesquisar mais, visto que naquela 
época não tínhamos internet, eram somente os livros e revistas” (P101); 

Profissões

Profissões ligadas à area da educação Diversas profissões



Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente - Volume II 

/ 32 / 

“Avaliações eram oralmente e com castigo para os alunos que não sabiam” 
(P59); 
“Avaliações eram oralmente com a professora e o aluno e se você não tivesse 
um desempenho bom ficava de castigo. Naquela época os castigos eram 
severos por isso muitos desistiam de estudar” (P60); 

                                         “Se não fosse bem eu não passaria de ano” (P74); 
“Nos tempos que estudei os professores eram mais rigorosos, avaliações eram 
mais constantes, os professores até agrediam os alunos” (P95). 

 

Das respostas dos entrevistados, somente dezesseis fizeram menção ao que foi denominado por 

subcategoria temática “Finalidade da Avaliação”. Dessas dezesseis respostas, identifica-se três diferentes 

ênfases: a primeira delas alinha-se a uma finalidade de avaliação voltada para aferição de resultados (P05; 

P08; P50; P75; P80; P81; P89), contestada pelos autores: Bloom (1983) e Carvalho (1997), visto que tal 

finalidade de avaliação privilegia uma prática seletiva, classificativa e até mesmo excludente; a segunda 

diz respeito a uma finalidade de cunho punitivo (P59, P60, P74 e P95), conforme assinalado por 

Foucault (1999) ao denotar uma vigilância docente hierarquizada, piramidal, dissimulada e panóptica, a 

disseminar a pedagogia do medo em uma sociedade competitiva e desumana; a terceira e última dessas 

ênfases refere-se a uma finalidade de avaliação compreendida como diagnóstica e de aprimoramento da 

aprendizagem (P12; P14, P92, P101 e P52), conforme propõe Rabello (2001), Luckesi (2003), 

Hoffmann (2011) e Gatti (2003). 

A segunda subcategoria refere-se a memórias das “Disciplinas nas Práticas de Avaliação”. Das 

diferentes disciplinas de um currículo escolar, somente dezesseis participantes compartilharam 

memórias relacionadas às práticas de avaliação mencionando as disciplinas, conforme apresentadas na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4. Disciplinas nas práticas de avaliação. Fonte: Os autores. 

Disciplina Participante 

Educação Física P11 

Literatura P77 

Química P51 

Física P35 

Filosofia  P38 

Língua Portuguesa P65; P77 

História P08; P77 
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Geografia P53; P41; P12 

Matemática P06, P18; P21; P34; P57; P78 

 

Dentre os dezesseis participantes que mencionaram as práticas de avaliação nas disciplinas, 

somente oito deles relataram o motivo dessas memórias ainda estarem presentes. 

⮚ Memória da reprovação sinalizada pela participante P07: “Matemática quando fui quase 

reprovada”. 

⮚ Memória da dificuldade sinalizada pelos participantes: P57 “Matemática, onde no começo senti 

dificuldades no aprendizado da tabuada; P08 “História, eu não conseguia gravar datas”; P78 

“Matemática, eu não conseguia aprender”. 

⮚ Memória da prova relatada pelo P35: “Física, fui muito mal na prova”. 

⮚ Memória dos docentes: conforme pontuado por P51: “Química, no terceiro ano, porque não 

gostava da professora”; e conforme pontuado por P11: “Educação Física, onde o professor 

pediu para estudar os ossos do corpo humano. Depois de uma semana, ele chamou um por um 

dos alunos em sua mesa onde estava um desenho do esqueleto, e ele apontava com a caneta em 

um determinado osso e eu tinha que falar qual o nome daquele osso”. 

⮚ Memória da disciplina favorita segundo o relato do P38: “Filosofia, era minha matéria preferida. 

Gostava muito de falar sobre os filósofos” 

Observou-se elementos distintos e individuais o que reitera Bosi (1994) que define memória 

como um fator seletivo, parcial, sofrível, conflitivo e até mesmo passível de contestação. 

A terceira subcategoria foi denominada “Etapa Acadêmica do Processo Avaliativo”, que conta 

com quatro grupos distintos de participantes entrevistados: o número mais expressivo das memórias 

em relação à etapa acadêmica diz respeito ao Ensino Fundamental I, o que corresponde à fala de 32 

participantes; o segundo número mais expressivo diz respeito ao Ensino Fundamental II, o que 

corresponde à fala de 25 participantes; seguido do Ensino Médio (21 participantes); e por último, 

Ensino Superior (03 participantes). Isso pode ser mais bem visualizado por meio da Figura 2. 
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Figura 2. Etapa acadêmica do processo avaliativo. Fonte: Os autores. 
 

Constata-se que dos 103 participantes entrevistados somente 78 deles fizeram menção à etapa 

acadêmica alinhada ao processo avaliativo. Mesmo assim, esses dados não deixam de endossar o que 

Perrenoud (1999) define como prática avaliativa: “[...] um modo de estar em aula e no mundo”. 

A quarta subcategoria representada na fala de 21 participantes refere-se às “Memórias da Postura 

Docente”, conforme relatório extraído do Atlas.ti e apresentado na Tabela 5 com as citações: 

 

Tabela 5. Memórias da postura docente. Fonte: Os autores. 

Participante Conteúdo de Citação 

P03 
“Os professores verificavam nossa interação com os demais e como nos 

desenvolvíamos” 

P11 

“Professor pediu para estudar os ossos do corpo humano. Depois de uma semana, 

ele chamou um por um dos alunos em sua mesa onde estava um desenho do 

esqueleto, e ele apontava com a caneta em um determinado osso e eu tinha que 

falar qual o nome daquele osso” 

P22 
“Professor de Educação Física, no 1º ano do Ensino Médio que sempre eram 

provas fáceis demais e de conteúdo pobre” 

P30 “Lembranças daqueles professores que nos ensinaram” 

P37 “A professora apenas passava a prova” 

P40 “A professora queria me reprovar” 

P51  “Porque não gostava da professora” 

P53 
“Um professor de geografia, onde tinha que falar países e capitais do mundo 

inteiro, isso ficou marcado” 

0 5 10 15 20 25 30 35

1

Etapa acadêmica 

Ensino Superior Ensino Médio

Ensino Fundamental II Ensino Fundamental I
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P54 “A razão sempre era da professora” 

P55 
“O certo era apenas o que o professor ensinava, não podia questionar, os 

professores eram muito rígidos somente eles sabiam” 

P58 

 

“O certo era o que a professora falava, a professora era muito rígida não aceitava 

nossa opinião” 

P68 “Por críticas das professoras me marcou, quando não era entendido” 

P70 “Os professores mencionavam como um peso muito grande e não progresso” 

P73 

“Eu tive uma professora muito querida que tá no meu coração até hoje, no EF. Ela 

tinha muita paciência comigo. Minhas notas sempre foram na média, eu tinha 

problema de concentração” 

P82 
“Sempre fui muito boa nas avaliações, eu estudava o professor revisava, tirava 

dúvidas” 

P87 
“Lembro da professora muito séria entrando na sala com as provas embaixo do 

braço” 

P89 

“Eu sentia uma certa deficiência no que era feito após essas avaliações. Tendo em 

vista que toda a avaliação termina em ação, em alguns casos não era trabalhado em 

sala o que foi aplicado nessas avaliações” 

P100 
“Tinha dificuldade no aprendizado especialmente no sétimo ano, pois tinha muitos 

alunos e percebia que os professores não eram muito preparados” 

P102  “Minha professora era muito dedicada e querida” 

 

As falas expressas nas frases dos participantes (P11; P37, P22; P40, P51; P53; P54; P55; P58; 

P68; P70; P87; P89; P100) divergem da conduta da postura docente proposta por Hoffmann (2011), 

sobre a qual a pesquisadora propõe uma avaliação que tem como pressuposto a mediação docente. 

Nessa perspectiva de avaliação envolvendo a postura docente é necessário que se privilegie uma “[…] 

visão de acompanhamento, não como um caminho de certezas do professor, mas uma trajetória de 

entendimento, trocas de ideias por ambos os elementos de ação educativa” (Hoffmann, 2011). A citação 

da já mencionada autora pode ser comprovada nas frases dos participantes (P03, P30, P73, P82, P102), 

nas quais são mencionadas a interação, a parceria educativa e a dedicação como elementos que 

marcaram essas memórias discentes em relação à postura docente na prática avaliativa. Luckesi (2003) 

e Gatti (2003) ressaltam ainda que a avaliação da aprendizagem é tarefa do professor e não pode estar 

atrelada a uma postura amedrontadora e opressora, mas sim aliada a uma observação que possa 

acompanhar tanto o desenvolvimento individual como o da turma.  
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Gatti (2003) evidencia que ao avaliar a aprendizagem do estudante, o professor está avaliando a 

si mesmo, uma vez que ensino e aprendizagem são indissociáveis. Nesse sentido, tanto a postura 

docente quanto a ação desse profissional devem promover “[…] o crescimento geral dos alunos: 

cognitivo, afetivo, motor, atitudinal, comunicacional, valorativo etc.” (Gatti, 2003). 

 

Figura 3. Memórias dos sentimentos discentes em meio aos processos avaliativos. Fonte: Os autores. 
 

A quinta subcategoria se refere às memórias dos “Sentimentos Discentes” em meio aos 

processos avaliativos que estão expressos em uma rede importada do software Atlas.ti, conforme 

apresentada na Figura 3. 

De trinta e oito participantes que relataram seus sentimentos quanto às memórias que tinham 

das avaliações no âmbito da Educação Básica e do Ensino Superior, vinte e sete pontuam sentimentos 

adversos apresentados em: dificuldade (P42, P64); tensão (P24, P91); apreensão (P69); indiferença 

(P35); nervosismo (P74, P66, P17, P101, P18, P05); pressão (P33); dor (P26, P66); reprovação (P42); 
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mágoa (P23); ansiedade (P65, P32, P63); medo (P07, P70, P87, P74); preocupação (P24, P69); e 

esquecimento (P66). Em contrapartida, onze delas expressam sentimentos de satisfação apresentados 

em: boas lembranças (P30, P62, P71); bom desempenho (P21, P16, P15); dedicação (P92); felicidade 

(P36, P41); confiança (P83); boa relação (P16).  

Dada a proporção de tamanha disparidade, constata-se a relevância de se construir uma proposta 

de avaliação escolar e universitária a qual permita superar o estigma do ‘fazer provas para tirar notas’, 

do ‘aplicar exames inquisitivos’, ‘classificatórios’ e ‘excludentes’. Uma proposta de avaliação que não 

tenha a finalidade de apurar resultados negativos ou positivos, mas que se baseia numa prática 

constitutiva de consideração dos conhecimentos prévios, das hipóteses, dos acertos, dos erros e dos 

sentimentos dos alunos em relação à aprendizagem. Uma proposta de avaliação não amedrontadora e 

nem punitiva, mas diagnóstica e processual, capaz de apurar aptidões iniciais, curiosidades, interesses, 

dificuldades e lacunas cognitivas ainda pendentes dos alunos. Uma proposta de avaliação decorrente de 

uma postura docente amorosa dada à mediação, à reflexão em relação à aprendizagem, capaz de 

fomentar a descoberta, a ampliação dos conhecimentos dos estudantes, conforme proposto pelos 

autores: Rabelo (2001), Luckesi (2003); Hoffmann (2000), Mello (1985) e Gatti (2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida sinaliza – no conjunto dos mais diversos aspectos abordados e 

analisados – para a importância de se levar em conta as memórias discentes sobre a avaliação da 

aprendizagem. É o que atesta a análise das mencionadas cinco subcategorias temáticas (Finalidade da 

Avaliação; Disciplinas nas Práticas de Avaliação; Etapa Acadêmica do Processo Avaliativo; Postura 

Docente e Sentimentos Discentes). Considerá-las de tal modo a torná-las pressupostos à formação 

continuada docente. 

Pressupostos docentes esses indispensáveis na elaboração colegiada dos projetos pedagógicos 

dos sistemas de ensino e das unidades escolares. Indispensáveis na escolha dos conteúdos a serem 

contemplados por cada área de conhecimento em determinada etapa da educação. Indispensáveis mais 

ainda no planejamento e no desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem em sala de aula. 

Cabe aqui ressaltar que a pesquisa desenvolvida sobre o tema Memórias discentes sobre a avaliação 

da aprendizagem – pressupostos à formação continuada docente aponta para uma continuidade. Continuidade 

essa capaz de contemplar, ao longo de novos percursos investigativos, aspectos relacionados à avaliação 

e ao projeto pedagógico das instituições de ensino, à avaliação e aos recursos de aprendizagem, à 

avaliação e a metodologias afins, enfim, à avaliação em larga escala, tal como realizada pelo PISA.  
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INTRODUÇÃO 

As prerrogativas ditadas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) trazem que o ensino 

de língua inglesa é concebido como língua franca, ou seja, uma língua como um bem comum. Nesse 

sentido, é importante entender linguagem e cultura como indissociáveis. A partir dessa ideia, elaboramos 

uma proposta de ensino do gênero cartão-postal digital em língua inglesa, em que se considera a língua 

no seu contexto social e histórico e as mudanças que contemplam esse ensino na Educação de Jovens 

e Adultos, doravante EJA.  

Considerando que as mudanças propostas pela BNCC para a língua inglesa contemplam o 

ensino regular e que as adequações para a EJA ficam a cargo de cada unidade escolar, é preciso pensar 

e discutir propostas pedagógicas que atendam as especificidades dessa modalidade de ensino, 

principalmente devido a sua escassez de recursos, que tem sido alvo de descaso nos últimos anos. 

 No final de 2019, novas mudanças para a modalidade EJA foram anunciadas. A proposta 

curricular de Ensino à Distância, denominada EJATEC e direcionada à 3ª etapa (ensino médio), 

organizada a partir de matrizes de competências e habilidades, se propõe a conhecer e utilizar a língua 

inglesa como instrumento de acesso a informações sobre outras culturas e grupos sociais. No entanto, 

ao tratar o ensino de forma individualizante, privilegiando competências individuais em detrimento da 

aprendizagem coletiva, acaba por desconsiderar a heterogeneidade do público da EJA, ao mesmo tempo 
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em que dificulta a socialização dos conhecimentos. No que tange ao estudo da língua inglesa, isso é 

preocupante e nos motiva a refletir sobre propostas de ensino que primem pelo social. 

Nesse sentido, baseado na concepção bakthtiniana de gênero discursivo e nas propostas de 

ensino a distância, apresentamos para o 1º semestre da 3ª etapa, uma atividade pedagógica de criação 

de um cartão-postal digital em língua inglesa utilizando o aplicativo Canva, uma plataforma de serviços 

online que auxilia na criação de peças de design e de edição de imagens podendo ser armazenadas e 

compartilhadas. 

Para melhor compreender o que é uma matriz pautada no ensino de habilidades e competências, 

discutiremos, a seguir, a BNCC e a proposta de Educação de Jovens e Adultos na modalidade a 

distância, o EJATEC. 

 

BNCC E A PROPOSTA DE EAD PARA A EJA 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está prevista na Constituição Brasileira de 1988 e 

em outras leis que regem a educação brasileira, como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) de 1996. No 

dia 22 de dezembro de 2017, foi publicada a Resolução CNE/CP n. 2, que instituiu e orienta a 

implantação da BNCC a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades 

no âmbito da Educação Básica. Vale ressaltar que a BNCC aprovada se refere à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental, sendo que a Base do Ensino Médio será objeto de elaboração e deliberação 

posteriores. 

A BNCC apoia-se em uma aprendizagem caracterizada pelo desenvolvimento de habilidades e 

de competências pelos alunos, estando a primeira relacionada aos conhecimentos que dizem respeito 

ao saber fazer, enquanto a segunda se refere à autonomia do sujeito para resolver uma situação-

problema. Segundo indica a BNCC, nos artigos 32 e 35: 

O conceito de competência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das 
últimas décadas e pode ser inserido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as 
finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Médio (Brasil, 2018). 

 O foco no desenvolvimento de competências é justificado no documento com base em 

modelos que têm sido adotados em diferentes países e avaliações internacionais. Habilidades, segundo 

a BNCC, são “as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes 

contextos escolares” (Brasil, 2018).  Os conceitos de habilidade e competência têm sido questionados 

por muitos educadores e pesquisadores por serem empregados fora dos contextos e das políticas 

linguísticas. A respeito disso, Rocha e Maciel advertem: 

Em todos os tipos e graus, o funcionamento normativo vinculado a políticas linguísticas e 
educacionais e aos documentos delas originados devem ser algo de questionamentos, na 
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medida em que (re)produzem relações de poder assimétricas, mantendo, portanto, as mais 
diversas formas de desigualdade e exclusão social (Rocha; Maciel, 2013). 

Conforme elucidam os autores, a preocupação está no sentido de que esses conceitos podem 

ser desenvolvidos no âmbito pessoal, desfavorecendo o saber coletivo que se constrói socialmente em 

interações de aprendizagens. Além disso, o professor de línguas deve ter consciência das políticas 

linguísticas e educacionais que corroboram para o ensino de uma língua estrangeira em seu país, de 

modo que possa ensinar de maneira crítica, buscando valorizar a identidade e a cultura dos povos, 

refletindo e contextualizando os motivos que levam à hegemonia de uma língua, sem deixar de 

considerar as relações de poder que regem as relações entre as nações.  

Para Rajagopalan (2008), “a política linguística tem norteado, de maneira escancarada ou muitas 

vezes sutilmente velada, os objetivos e as prioridades do ensino de línguas”. O autor salienta, ainda, que 

até mesmo as mudanças ocasionais estão guiadas pelas políticas linguísticas. Na prática, a língua é 

legitimada como uma oportunidade de acesso ao mundo globalizado e um conhecimento que o aluno 

precisa para exercer a sua cidadania em diversos contextos. Na Base Curricular, os cinco eixos principais 

são: 1) oralidade; 2) leitura; 3) escrita; 4) conhecimentos linguísticos, e; 5) dimensão cultural. 

Vale ressalvar que os conhecimentos linguísticos estão relacionados à análise e reflexão sobre a 

língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço das práticas da oralidade, leitura e escrita. 

Para que essa proposta flua da melhor maneira possível, compreender o perfil dos educandos é 

imprescindível para refletir sobre as possibilidades de aplicação das propostas pautadas pela BNCC ou 

mesmo para fazer as adequações necessárias no caso da EJA, em que o público se difere totalmente do 

ensino regular. Com base nisso, faremos uma breve apresentação do perfil desses alunos a seguir. 

 

PERFIL DOS EDUCANDOS DA EJA 

Nesta modalidade de ensino, a principal característica é a diversidade, pois há diferentes faixas 

etárias, níveis de escolarização, situação social, econômica e cultural, todas dentro de uma mesma sala 

de aula. Em sua maioria, são alunos humildes, trabalhadores advindos de diferentes regiões do Brasil. 

Há também aqueles marginalizados pela sociedade com histórico de evasão escolar e até mesmo de 

criminalidade, mas que trazem consigo um conhecimento prévio de mundo que oportuniza a 

socialização e um ambiente rico culturalmente, que precisa ser explorado de forma ampla, visando a 

uma educação significativa, conforme preconiza o educador e filósofo Paulo Freire. 

Em  documento oficial, a Proposta Curricular para o Ensino de Jovens e Adultos (Brasil, 2002) 

mostra a necessidade dessa modalidade assumir três aspectos: 1) reparadora, no sentido do 

reconhecimento “da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano ter acesso a um bem real, 

social, e simbolicamente importante”; 2) equalizadora, na medida em que relaciona-se a igualdade às 
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oportunidades; 3) qualificadora, no sentido de uma educação permanente com base no caráter 

incompleto do ser humano. 

Sendo assim, é importante que a escola e os professores busquem valorizar o conhecimento 

prévio dos alunos, promovendo autonomia intelectual para que estes se tornem responsáveis e 

participativos no processo de aprendizagem. Ainda, levando em consideração o ritmo de aprendizado 

e o perfil dos alunos da EJA, é necessário pensar em propostas pedagógicas que motivem a socialização 

dos conhecimentos e a valorização da cultura e linguagem dos educandos. 

A fim de cumprir esses objetivos, faremos uma breve reflexão sobre o ensino de língua inglesa 

na EJA. 

 

O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA EJA 

A Matriz Curricular de Língua Estrangeira (Língua Inglesa), na modalidade EJA 2ª etapa, está 

pautada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, doravante PCNs (1998), pela visão bakhtiniana da 

linguagem e pela teoria sociointeracionista da aprendizagem com base em Vigotski. 

Seguindo-se as orientações dos PCNs, os usos da língua devem estar centrados na interação 

entre variados textos discursivos orais ou escritos em diversos contextos comunicativos. Desta forma, 

a Matriz Curricular em questão focaliza e prioriza o trabalho com os gêneros discursivos (Bakthin, 

1992). Outro aspecto relevante no trabalho abordando os gêneros discursivos é a proposta de se 

relacionar as diferentes áreas num mesmo espaço textual. Dessa forma, torna-se possível, por meio do 

estudo da língua inglesa, fazer um trabalho interdisciplinar. 

Sendo assim, a Língua Inglesa, dentro da EJA, tem um papel fundamental, pois proporciona 

um contato com a cultura e os conhecimentos científicos e tecnológicos, o que contribui para que esses 

alunos tenham um acesso facilitado às novas oportunidades no mercado de trabalho. Por isso, é 

importante que o trabalho com a língua inglesa na EJA esteja o mais próximo possível da realidade dos 

alunos, fazendo com que compreendam melhor o mundo a sua volta. 

Nesse sentido, será proposto, a seguir, uma melhor compreensão sobre o trabalho com os 

gêneros discursivos no ensino de língua inglesa na EJA. 
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BAKHTIN E A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NO ENSINO DE 

LÍNGUA INGLESA NA EJA 

A proposta das Diretrizes se concentra na corrente sociológica e nas teorias do Círculo de 

Bakhtin, que toma a língua como discurso. Assim, busca-se estabelecer os objetivos de ensino de uma 

Língua Estrangeira (LE), bem como resgatar a função social e educacional dessa disciplina na Educação 

Básica. 

Segundo Bakhtin (1992), todo discurso se constrói com o outro e, portanto, é nessa relação com 

o outro que nos constituímos socialmente. Deste modo, por meios de uma LE, passamos a conhecer 

outras realidades, outros significados, os quais são acrescentados ao que até então conhecemos, 

consequentemente nos tornando ainda mais críticos com relação aos saberes por nós já adquiridos. No 

ensino de LE, a língua, objeto de estudo dessa disciplina, contempla as relações entre cultura, sujeito e 

identidade. As aulas de LE se configuram como espaços de interações entre professores e alunos e pelas 

representações e visões de mundo que se revelam no dia a dia. 

De acordo com os PCNs, para o ensino de Língua Inglesa na EJA é fundamental desenvolver 

um trabalho que permita ao aluno, dentre outros objetivos: 

desenvolver a possibilidade de compreender e expressar, oralmente e por escrito, opiniões, 

valores, sentimentos e informações; 

entender a comunicação como troca de ideias e de valores culturais, sendo estimulado a 

prosseguir os estudos; 

comparar suas experiências de vida com outros povos. 

Para que isso aconteça, é preciso que o aluno se envolva nas discussões propostas pelo 

professor, entendendo a importância da comunicação como interação social e como poder de 

transformação. Quanto ao professor, é necessário considerar as vivências e o conhecimento prévio do 

aluno. Além disso, a LE possibilita uma nova visão de mundo e a possibilidade de conhecer uma nova 

cultura. 

Com base nas Diretrizes Curriculares, é a interação ativa por meio do discurso que leva os alunos 

a passarem por um processo de aprendizagem focado na leitura de textos para entender o mundo e, 

assim, tornarem-se cidadãos críticos perante tudo o que foi lido, discutido, analisado. A construção da 

linguagem se dá de maneira social, e isso significa dizer que os alunos devem se tornar seres autônomos 

na construção do significado dos textos, uma vez que já terão passado por um processo de socialização 

(Brasil, 1998). 

O trabalho com a língua inglesa se fundamenta na diversidade de gêneros discursivos e busca 

alargar a compreensão dos diversos usos da linguagem, bem como a ativação de procedimentos 

interpretativos alternativos no processo de construção de significados possíveis do leitor. Como nem 
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todos os alunos dispõem de um léxico suficiente para se comunicar em língua inglesa, as Diretrizes 

propõem que as discussões acerca dos textos podem ocorrer em Língua Materna, a qual podem servir 

como subsídio para a produção textual em LE. 

No caso da EJA, esse fato se torna ainda mais relevante, pois estes alunos já estão inseridos em 

contextos de trabalho e participam de interações sociais mais definidas, o que gera maior necessidade 

de agir no mundo por meio do discurso. De acordo com Marcuschi, 

[...] os gêneros não são entidades formais, mas sim entidades comunicativas em que 
predominam os aspectos relativos a funções, propósitos, ações e conteúdo.” Sendo assim, em 
uma aula de Língua Inglesa, se o aluno for exposto a diferentes gêneros textuais, ele perceberá 
o sentido da leitura de diversos textos e com certeza sua comunicação com o outro será melhor, 
visto que inclui nesse processo o meio social e não somente o ensino de língua como mera 
estrutura fixa e estável (Marcuschi, 2008). 

Conforme os pressupostos dos PCNs para o Ensino de Língua Inglesa, os gêneros discursivos 

também abarcam a questão cultural, uma vez que a cultura está permeada pela linguagem, pela 

comunicação verbal dos povos. Para Bakhtin (1992), a identidade cultural e pessoal não precede o 

encontro com o Outro estrangeiro; pelo contrário, ela é construída por meio da obrigação de responder 

ao Outro via diálogo. Esse diálogo, composto de enunciados e respostas, conecta não apenas dois 

interlocutores face a face, mas leitores e autores distantes, textos presentes e passados. 

  No âmbito das discussões pautadas na BNCC, o texto continua sendo um aspecto privilegiado 

para se trabalhar elementos importantes da linguagem, como: oralidade; leitura; escrita; conhecimentos 

linguísticos e dimensão cultural; ou seja, o que muda é o ensino pautado na matriz de habilidades e 

competências. 

 

A EJATEC E A MATRIZ POR HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

De forma mais específica, saindo do círculo nacional e referindo-nos ao estado de Goiás, a 

EJATEC está sendo implantada de forma gradual, iniciando-se no segundo semestre de 2019, disposta 

em períodos, cada um correspondente a um semestre letivo, sendo cada professor responsável por uma 

área de conhecimento.  

Quanto a proposta curricular, fica estabelecido pela superintendência de modalidades e 

temáticas especiais (2020), que será organizada a partir de matrizes de competências e habilidades, 

agrupadas em quatro áreas do conhecimento: 

 Linguagens, e Códigos e suas Tecnologias (Componente Curricular: Arte, Educação Física, 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa); 

 Matemática e suas Tecnologias (Componente Curricular: Matemática); 
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 Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (Componente Curricular: História, Geografia, Sociologia 

e Filosofia); 

 Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Componente Curricular: Biologia, Física e Química).  

Em relação ao estudo da língua inglesa, a matriz curricular para o 1º semestre, série que 

pesquisamos, é apresentada por competências e habilidades a serem desenvolvidas, como mostra a 

matriz da EJATEC: 

Enquanto a matriz anterior tinha como eixo temático a compreensão e produção de diferentes 

gêneros discursivos em Língua Inglesa, especificando cada conteúdo a ser trabalhado, a matriz da 

EJATEC se apresenta pautada por competências e habilidades de linguagem. Assim, ao mesmo tempo 

em que condensa o aprendizado em habilidades e competências, deixa muitas dúvidas sobre a escolha 

dos conteúdos a serem trabalhados para atingir tais competências e habilidades, principalmente levando 

em consideração que 80% das aulas são à distância. 

 

Tabela 1. Matriz Curricular EJATEC. Fonte: Goiás (2020). 

Matriz de Competências e Habilidades de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias 

EIXO COGNITIVO 

Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens matemática, 
artística e científica. 

COMPETÊNCIAS GERAIS HABILIDADES 

M1 - Aplicar as tecnologias da comunicação 
e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 - Reconhecer as linguagens como elementos 
integradores dos sistemas de comunicação. 

M2 - Conhecer e usar língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) como instrumento 
de acesso a informações e a outras culturas 
e grupos sociais. 

H6 - Reconhecer temas de textos em LEM e inferir 
sentidos de vocábulos e expressões neles presentes. 

M3 - Compreender e usar a linguagem 
corporal como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade. 

H11 - Identificar aspectos positivos da utilização de 
uma determinada cultura de movimento. 

M4 - Compreender a Arte como saber 
cultural e estético gerador de significação e 
integrador da organização do mundo e da 
própria identidade. 

H16 - Identificar, em manifestações culturais 
individuais e/ou coletivas, elementos estéticos, 
históricos e sociais. 
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M5 - Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção. 

H21 - Identificar categorias pertinentes para a análise e 
interpretação do texto literário e reconhecer os 
procedimentos de sua construção 

M6 - Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 

H26 - Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, 
temas, macroestruturas, tipos, suportes textuais, 
formas e recursos expressivos. 

M7 - Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes linguagens e suas 
manifestações específicas. 

H31 - Reconhecer, em textos de diferentes gêneros, 
recursos verbais e não- verbais utilizados com a 
finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 

M8 - Compreender e usar a língua 
portuguesa como língua materna, geradora 
de significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 

H36 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as 
variedades linguísticas sociais, regionais e de registro, e 
reconhecer as categorias explicativas básicas da área, 
demonstrando domínio do léxico da língua. 

M9 - Entender os princípios/ a natureza/ a 
função/e o impacto das tecnologias da 
comunicação e da informação, na sua vida 
pessoal e social, no desenvolvimento do 
conhecimento, associando-os aos 
conhecimentos científicos, às linguagens 
que lhes dão suporte, às demais tecnologias, 
aos processos de produção e aos problemas 
que se propõem solucionar. 

H41 - Reconhecer a função e o impacto social das 
diferentes tecnologias de comunicação e informação. 

EIXO COGNITIVO 

I.      Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de 
fenômenos naturais, de processos histórico- geográficos, da produção tecnológica e das 

manifestações artísticas. 

COMPETÊNCIAS GERAIS HABILIDADES 

M1 - Aplicar as tecnologias da comunicação 
e da informação na escola, no trabalho e em 
outros contextos relevantes para sua vida. 

H2 - Identificar os diferentes recursos das linguagens, 
utilizados em diferentes sistemas de comunicação e 
informação. 

M2 - Conhecer e usar língua(s) 
estrangeira(s) moderna(s) como instrumento 
de acesso a informações e a outras culturas 
e grupos sociais. 

H7 - Identificar as marcas em um texto em LEM que 
caracterizam sua função e seu uso social, bem como 
seus autores/interlocutores e suas intenções. 
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M3 - Compreender e usar a linguagem 
corporal como relevante para a própria vida, 
integradora social e formadora da 
identidade. 

H12 - Reconhecer as manifestações corporais de 
movimento como originárias de necessidades 
cotidianas de um grupo social. 

M4 - Compreender a Arte como saber 
cultural e estético gerador de significação e 
integrador da organização do mundo e da 
própria identidade. 

H17 - Reconhecer diferentes funções da Arte, do 
trabalho e da produção dos artistas em seus meios 
culturais. 

M5 - Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das linguagens, 
relacionando textos com seus contextos, 
mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com 
as condições de produção e recepção. 

H22 - Distinguir as marcas próprias do texto literário 
e estabelecer relações entre o texto literário e o 
momento de sua produção, situando aspectos do 
contexto histórico, social e político. 

M6 - Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes linguagens como 
meios de organização cognitiva da realidade 
pela constituição de significados, expressão, 
comunicação e informação. 

H27 - Identificar os elementos que concorrem para a 
progressão temática e para a organização e 
estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

 
Para o professor da área existe a dificuldade de estabelecer os conteúdos para atingir cada 

competência proposta, tendo um professor por área de conhecimento, nesse sentido faz surgir então o 

questionamento:  então como conseguir ter conhecimento específico de cada disciplina, particularmente 

de língua inglesa, para definir se o aluno foi capaz de atingir ou não os objetivos proposto? E, ainda, 

como saber se foi o próprio aluno quem realizou as atividades propostas? 

A matriz de competências e habilidades da EJATEC(2020), traz como pontos positivos: a 

importância da tecnologia da comunicação e informação na escola e no trabalho, a construção e 

aplicação de conceitos das várias áreas do conhecimento, a identificação de diferentes recursos da 

linguagem e a importância do domínio do léxico da língua, o que nos leva mais uma vez à necessidade 

dessa pesquisa.  

Portanto, tais modificações na matriz de linguagens e suas tecnologias, mais especificamente no 

estudo da língua inglesa, apresentam-se vagas, deixando para o professor uma grande quantidade de 

conteúdos a serem seguidos para atingir uma determinada habilidade ou competência. 

Aliados aos fatores já expostos, a clareza dos conteúdos, a valorização da interação entre os 

aprendizes e o professor fazem toda a diferença. Considerando que na Matriz da EJATEC 80% das 

aulas são à distância, essa interação se mostra quase inexistente, comprometendo ainda mais a qualidade 

do ensino. 

Com o intuito de mostrar a aplicabilidade dos pressupostos de Bakhtin (1992), tendo o gênero 

discursivo cartão-postal digital como exemplo, apresentaremos a seguir uma proposta pedagógica. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

APLICABILIDADE DA TEORIA DE BAKHTIN UTILIZANDO O GÊNERO CARTÃO-

POSTAL DIGIAL 

Refletindo acerca da importância de se trabalhar os gêneros discursivos na EJA, é necessário, 

antes de mais nada, conhecer o perfil desses educandos, assim como sua realidade, suas expectativas 

futuras e sua relação com a presença das novas tecnologias, tão presentes em nossa sociedade. 

Nesse sentido, Arroyo (2005) aponta que os sujeitos/educandos da EJA possuem uma 

concepção voltada para identidades de classe, raça, etnia e gênero.  Por isso, é de suma importância 

conceber uma proposta educacional sustentada na relação dialógica em que as particularidades sejam 

respeitadas e a participação dos sujeitos esteja como prioridade, pois em situação adversa, contrária a 

essa posição, as vozes, os anseios desses educandos continuarão em silêncio. 

Assim, a EJA não pode ser concebida como uma modalidade de ensino complementar de 

educação, nem deve ser entendida como uma possibilidade de ensino que venha preencher lacunas 

oriundas de quaisquer tipos de dificuldades no processo educativo. Deve ser sim concebida como uma 

modalidade educativa “viva”, expressiva e possuidora de um público alvo, específico e singular, com 

rica vivência e de expectativas a respeito de si e da escola. Por isso, as práticas educativas devem estar 

voltadas à criação de um currículo novo e diversificado e que esteja atrelado com a prática desses 

sujeitos.  

Nessa perspectiva, Arroyo (2005) questiona a inserção de propostas e projetos a serem aplicados 

na rede de ensino. Segundo o autor: 

As dificuldades do diálogo e de inserção nas redes de ensino são enormes, ficando inúmeros 
projetos nas periferias das grades, dos conteúdos mínimos, das cargas horárias, dos processos 
de avaliação de rendimentos [...] Projetos lindos, progressistas, inspirados em concepções 
totalizantes de formação que tem vida curta porque não cabem na rigidez das etapas de ensino. 
Por que não questionar essa rigidez instituída em vez de encaixar nela a EJA? (Arroyo, 2005). 

Desta forma, é perceptível como várias questões são ignoradas na escolha do que será 

trabalhado ou incluído no currículo. No caso específico da EJA, a BNCC, em sua segunda versão, 

lançada em 2016, trouxe apenas uma pequena modificação em seu texto anterior. Onde estava grafado 

“crianças e adolescentes” foi acrescentada a expressão “jovens e adultos”, modificando então para: 

“crianças, adolescentes, jovens e adultos”. A inclusão dessa expressão amenizou o problema, pois 

homogeneizou o currículo, não havendo maiores preocupações em nortear o ensino na EJA.  

Diante desse contexto, foi pensada uma proposta de ensino de língua inglesa que, ao mesmo 

tempo em que considera a realidade dos educandos da EJA em toda sua diversidade, também envolve 

o trabalho de gênero discursivo em uma das competências da BNCC, valorizando os conhecimentos 

prévios e incentivando o acesso às mídias digitais. 
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 Foi proposta então a produção de um cartão postal. O professor solicitou que os alunos se 

reunissem em duplas. Inicialmente, o professor entregou aos alunos uma folha contendo o 

direcionamento para a produção. Nesse direcionamento, foi solicitado que os alunos pesquisassem um 

lugar, um ponto turístico que gostariam de visitar ou que já visitaram. O professor auxiliou os alunos a 

fazerem uma pesquisa na internet e, seguindo o direcionamento já proposto, buscaram também elencar: 

pontos turísticos interessantes, pratos típicos, traços da cultura, rotas de viagem. 

Em seguida, depois de realizarem a pesquisa e anotarem os dados solicitados, o professor pediu 

para que os alunos seguissem a orientação pedagógica para facilitar a criação do cartão postal. Segue 

abaixo o modelo do esquema apresentado para os alunos: 

 
POST CARD 
CARTÃO POSTAL: 
 
1 - Choose a post card that represent you or your trips. 
1 - Escolha um cartão postal que represente você ou as suas viagens. 
 
 

 

Figura 1. Exemplo de cartão postal. Fonte: os autores. 

 
2 - Note the address on the right side of the postcard. Generally, the back of the card is divided in two and 
accommodates the address, the message and the stamp. Do not write over the photo, as the local post office will not seek 
information from that part. 
2 - Anote o endereço do lado direito do cartão postal. Geralmente, a parte de trás do cartão é dividida 
em duas e acomoda o endereço, a mensagem e o selo. Não escreva em cima da foto, pois a agência do 
correio local não vai buscar informações nessa parte. 
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Figura 2. Modelo de cartão postal. Fonte: os autores. 

 
The back of the card must contain all the information necessary for sending, in addition to the message itself. Write 

clearly and legibly. 

A parte de trás do cartão deve trazer todas as informações necessárias para o envio, além da 

mensagem em si. Escreva de maneira clara e legível. 

 

4 - Paste the stamp in the upper right corner of the card. 

4 - Cole o selo no canto superior direito do cartão.  

 

5 - Write the date on the left. Make a note of it in the upper left corner in the day / month / year format. 

5 - Escreva a data do lado esquerdo. Anote- a no canto superior esquerdo no formato dia/ mês/ano. 

 

6 - Greet the recipient. Start the message with "dear", "dear". Write the greeting in the upper left corner, leaving space 

below for the message. 

6 - Cumprimente o destinatário. Comece a mensagem com “querido”, “caro”. Escreva o 

cumprimento no canto superior esquerdo deixando espaço logo abaixo para a mensagem. 

 

7 - Write the message on the left. And after writing the message don't forget to sign the card at the bottom left. 

7 - Escreva a mensagem do lado esquerdo. E depois de escrever a mensagem não se esqueça de 

assinar o cartão na parte inferior esquerda. 
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 Em seguida, o professor corrigiu todas as informações escritas pelos alunos nos esquemas de 

elaboração. Posteriormente, apresenta o aplicativo Canva e seus recursos para a composição do cartão 

postal digital. De uma maneira bem criativa, o professor criou slides explicativos para cada etapa da 

composição. À medida que ia apresentado as etapas, os alunos, com o aplicativo aberto, iam construindo 

seus cartões postais. O trabalho de construção no aplicativo foi muito produtivo, pois os alunos 

utilizaram o que já haviam escrito no esquema previamente elaborado pelo professor.  

Por fim, terminada a construção dos cartões postais pelos alunos, o professor solicitou que 

fossem enviados para seu e-mail e, em seguida, os encaminhou para todos os alunos em seus e-mails 

para que pudessem compartilhar as produções realizadas. 

Durante a execução da atividade proposta, percebemos o interesse e a participação ativa dos 

alunos em sua realização, mesmo que, inicialmente, alguns alunos tenham apresentado dificuldades em 

trabalhar com o aplicativo Canva. Porém, com a ajuda do professor, as dificuldades foram logo sanadas.  

Um outro ponto que cabe aqui ser mencionado quanto à execução da proposta de produção do 

cartão-postal digital, foram algumas dúvidas apresentadas pelos discentes sobre o uso do léxico e dos 

aspectos gramaticais. Diante de tais dúvidas, o professor utilizou recursos, como a internet e a lousa, 

para explicar e tirar as dúvidas dos alunos, especialmente de gramática. Os alunos buscaram, então, 

explorar o conhecimento que adquiriram por meio de suas pesquisas e a se expressarem por meio de 

construções linguísticas, expressões idiomáticas, entre outros. 

Assim a proposta de aplicação do gênero discursivo cartão-postal digital alcançou seus objetivos, 

pois, concebido em sua função comunicativa, e estabelecido um contrato cooperativo para 

compartilhamento, pudemos perceber o sucesso pela constante interação dos alunos que 

compartilharam entre si (via e-mail), mas também com outros colegas e familiares. 

 

CONCLUSÕES 

O presente artigo buscou refletir sobre a aplicabilidade dos gêneros discursivos nas aulas de 

língua inglesa em uma turma do 1º semestre da 3ª etapa da EJA e sobre o compromisso social que o 

professor tem de assegurar que os alunos tenham oportunidade de acesso às mídias digitais, que 

corresponde a uma das competências propostas pela BNCC. Aliado a esse estudo, relacionamos os 

gêneros discursivos de acordo com os pressupostos de Bakhtin (1992). 

Inicialmente, é necessário buscar mapear o perfil do aluno, identificando suas potencialidades e 

fragilidades, anseios e desejos de aprendizagem, a fim de que esse aprendizado esteja mais próximo de 

sua realidade e considere o conhecimento prévio que esse aluno possui. O desafio é buscar, por meio 

da reflexão, as respostas que possam aproximar a teoria da prática na efetivação desse processo. 
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Por meio desta proposta, buscamos explorar as características do público da EJA, como a 

heterogeneidade e a própria diversidade cultural dos alunos. Neste sentido, podemos pensar nas 

contribuições alcançadas por meio do trabalho que envolve o gênero discursivo, sendo elas: 1) o 

conhecimento do gênero em si; 2) a abordagem interpretativa que permite enxergar além do texto; 3) a 

oportunidade de acesso à criação de um gênero discursivo nas mídias digitais; 4) enxergar a presença da 

língua inglesa como um bem comum, utilizada por vários povos, e; 5) a socialização dos conhecimentos. 

Desta forma, a aplicação dessa proposta alcançou significativo êxito, pois os alunos se sentiram 

motivados a partir do momento em que conseguiram compreender o gênero discursivo e sua finalidade 

comunicativa. Por meio do uso do aplicativo Canva, os alunos vislumbraram a possibilidade de 

transposição de um gênero analógico para o digital, tornando a socialização dessa produção interativa 

e interessante. 

Os recursos tecnológicos das mais variadas espécies se encontram cada vez mais presentes em 

nosso dia a dia, por meio dos códigos de barras, celulares, cartões magnéticos, internet sem fio, entre 

outros. Dessa forma, uma vez que o papel da escola é preparar para a vida, o processo de ensino envolve 

mais do que ensinar conteúdos ou habilidades estabelecidas nos currículos. Requer, também, preparar 

o aluno para a vida, saber lidar com os problemas pessoais e sociais, como por exemplo: os seus deveres 

e direitos, a ter um bom relacionamento com outros em diversos ambientes e, principalmente, a ter 

autonomia que, por sinal, é o maior desafio que a escola possui hoje. É essa autonomia que os alunos 

da Educação de Jovens e Adultos precisam aprender dentro da escola, e a inclusão digital pode favorecer 

nesse quesito. 

Porém, são muitas as barreiras impeditivas para os alunos, não apenas da EJA, mas do sistema 

educacional público em nosso país, haja visto que a escassez de recursos financeiros e a falta de 

investimentos dificultam o acesso e uso de novas tecnologias no âmbito escolar. É comum que algumas 

pessoas concebam que essa modalidade de ensino envolva um público de alunos adultos, ou pessoas da 

terceira idade, e que por isso não há necessidade de se empregar os recursos tecnológicos em sala de 

aula, pois o foco dessa modalidade de educação é alfabetizar ou ensinar o básico para se alcançar uma 

formação mínima.  

Por isso, são poucos ou escassos os investimentos, a incorporação de recursos tecnológicos e 

novas metodologias a serem utilizadas pelo professor, para essa modalidade de ensino. A educação não 

deve estar compreendida como algo que acontece somente dentro da escola. Para que haja melhoria na 

qualidade de ensino na educação desses Jovens e Adultos, é necessário envolver mais do que o 

investimento em recursos tecnológicos na escola: é preciso, primariamente, fazer uma reflexão sobre as 

dificuldades que a Educação de Jovens e Adultos enfrenta atualmente, bem como uma mudança de 

consciência por parte do governo e dos professores, na busca de uma educação igualitária, que atenda 



Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente - Volume II 

/ 54 / 

as exigências sociais tecnológicas, preparando, assim, esses alunos para o mercado de trabalho cada vez 

mais exigente e competitivo. 

Conclui-se, portanto, que refletir sobre todas essas questões é um desafio, porém o que se sabe 

é que a teoria precisa estar de acordo com a realidade de cada unidade escolar e que é preciso 

investimentos por parte do poder público, tanto na formação de professores como em materiais 

didáticos que estejam coerentes com todos esses pressupostos teóricos apresentados. 
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INTRODUÇÃO 

A complexidade de fatores que permeiam a formação de professores é abrangente, sendo assim, 

no texto abordamos as questões referentes a formação continuada. Trata-se de um estudo realizado 

com professores de escolas do campo que analisa a implementação do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) na Amazônia Bragantina3. O texto é parte da pesquisa 

"FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA AMAZÔNIA BRAGANTINA: um 

estudo sobre o PNAIC e a prática pedagógica em classes multisseriadas"4, que analisou a formação 

oferecida pelo PNAIC ao professorado5 campesino e seu impacto na prática pedagógica de 

professores/as de classes multisseriadas. 

Para tanto, procedeu-se do levantamento das legislações que oficializam e sustentam a 

implementação do PNAIC, partindo da expectativa de conhecer os enfoques e os aportes teórico-

metodológicos que orientam a concepção de formação continuada, presente em sua configuração 

estrutural, para assim analisar seus impactos na cotidianidade campesina. 

                                                             
1 Doutorando em Educação pelo PPGED/Iced/PPGE/UFPA. Professor do Ensino Básico e Superior, Coordenador 
Pedagógico no ensino básico e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Infância e Filosofia 
(Gepeif/PPGE/Iced/UFPA/CNPq). 
2 Pós-Doutor em Ciências da Educação. Professor adjunto IV da Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-graduação em 
Educação (ICED/UFPA). Líder do GEPEIF/UFPA/CNPq.  
* Autor de correspondência: corread488@gmail.com. 
 
3 Expressão que identifica a região histórica e geográfica onde se inserem os municípios de Tracuateua, Bragança e Augusto 
Corrêa-PA, lócus desta investigação. A expressão “Amazônia Bragantina” é ainda usada, empiricamente, para enfatizar 
hábitos alimentares, linguagens, crenças, costumes de seus habitantes que ao longo da história tecem formas de vida para 
superar a dicotomia campo/cidade (Corrêa, 2019). 
4 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil 
(CAPES) – Código de Financiamento 001. 
5 Termo que admite várias acepções, relacionadas com a docência. Pode referir-se ao conjunto dos professores, ao cargo 
que estes exercem e à carreira que lhes permite obter a titulação correspondente (Imbérnon, 2010). 
 

mailto:corread488@gmail.com
https://doi.org/10.46420/9786588319017cap4
https://orcid.org/0000-0003-2315-5753
https://orcid.org/0000-0002-0245-9072
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O texto se propõe a responder as seguintes questões: como o PNAIC, enquanto política de 

formação continuada, foi implementado na Amazônia Bragantina? Como se estruturou? Quais foram 

os enfoques? Quais foram os impactos na formação continuada e na prática pedagógica do professorado 

campesino de classes multisseriadas?  

O PNAIC foi um compromisso formal assumido, desde 2012, pelos municípios de Bragança, 

Augusto Corrêa e Tracuateua em parceria com o Governo Federal para cumprir metas e estratégias do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Brasil, 2007a), posteriormente vinculando-se ao 

Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/14, com a finalidade de assegurar que todas as crianças 

estejam alfabetizadas até os oito anos de idade ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, ou seja, ao 

final do ciclo de alfabetização. 

Nesses municípios, o PNAIC teve início em 2013 e atendeu prioritariamente professores que 

atuavam no ciclo de alfabetização em escolas públicas urbanas e campesinas, inclusive em classes 

multisseriadas. Na primeira etapa da formação discutiu-se o ensino da linguagem em seus aspectos 

linguísticos, sintáticos, semânticos, semióticos, entre outros, a intencionalidade didático-pedagógica, 

materializada na discussão de temas acerca do currículo, planejamento, avaliação, gênero textuais, 

valorização da cultura do campo, educação especial, entre outros. 

Na segunda etapa, que ocorreu em 2014, o foco da formação foi no âmbito da Alfabetização 

Matemática, discutindo-se temáticas de como aprender a matemática de maneira agradável e lúdica 

voltada para a realidade do educando. Nessa etapa, formadores e formandos receberam 08 (oito) 

cadernos que discutiram aspectos específicos dessa área:  organização do trabalho pedagógico; 

quantificação, registros e agrupamentos, construção no sistema de numeração decimal; operações na 

resolução de problemas; geometria; grandezas e medidas; educação e estatística; saberes matemáticos e 

outros campos de saber. Além de cadernos referentes à Educação matemática inclusiva, jogos na 

alfabetização matemática e encartes de jogos e Educação matemática no campo. 

A terceira etapa da formação, nos anos de 2015 e 2016, voltou-se a discussão de um currículo 

integrado numa perspectiva da inclusão e da diversidade no currículo nacional.  

Nos anos de 2017 e 2018 foi implementada uma proposta específica do PNAIC para os estados 

e municípios da região Norte, o PNAIC NORTE, que atuou em eixos específicos para o fortalecimento 

da educação na região.  Entre os eixos se destacam o fortalecimento da gestão, estadual e municipal, do 

pacto; formação de professores e valorização dos professores alfabetizadores, entendidos como 

desafios no processo de implementação.  

É imperioso destacar a necessidade de buscarmos novas perspectivas formativas baseadas nas 

mudanças sociais, culturais e econômicas, não só aproximando-as desses contextos, mas, segundo 
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Imbernón (2010) “potencializando uma nova cultura de formação que rege novos processos na teoria 

e na prática, buscando inovações nas metodologias para atuação profissional”.  

No entanto, em relação às discussões sobre a formação do professorado campesino observa-se 

que tem sido fomentada pelas demandas da prática educativa que, por sua vez é expressão de 

determinada concepção que está associada a um desenvolvimento histórico, procurando atender às 

necessidades de acordo com a evolução social, mediante mudanças sociais, econômicas e culturais, e 

aos aspectos que reorientam e redefinem a formação do ser humano e a sua atuação no meio no qual 

encontra-se inserido.  

Libâneo (1992) afirma que a prática educacional se orienta para alcançar determinados objetivos 

por meio de uma ação intencional e sistemática. Ou seja, o professor precisa a cada dia adquirir 

conhecimentos para que assim possa tomar partido de forma consciente e crítica frente às contradições 

sociais. Segundo Imbérnon (2010), 

[...]. A formação continuada do professorado deve avaliar a necessidade potencial e a qualidade 
da inovação educativa que deve ser introduzida constantemente nas instituições; desenvolver 
habilidades básicas no âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, do 
planejamento, do diagnóstico e da avaliação; proporcionar as competências para ser capaz de 
modificar as tarefas educativas continuamente, em uma tentativa de adaptação à diversidade e 
ao contexto dos alunos; comprometer-se com o meio social (Imbernón, 2010). 

A formação continuada deve ser adotada como um instrumento de aperfeiçoamento, 

aprimoramento do profissional e não como uma substituição de sua formação inicial, para que não 

ocorra a desqualificação do docente. Acredita-se que o professor como parte integrante da sociedade e 

do processo educativo, precisa entender e atender às necessidades de formação que lhe são exigidas, 

pois “o processo de construção de uma identidade profissional não é estranho à função social da 

profissão” (Nóvoa, 2011).  

O objetivo principal desse construto sócio-identitário é a partir do conhecimento acadêmico 

dar respaldo teórico aos formadores para que o professor sempre se renove profissionalmente, onde se 

terá um profissional preparado para adotar soluções que até ele desconhece, construindo assim sua 

própria identidade profissional. O professor na busca de formação continuada não deve se deixar levar 

apenas em aprender os conhecimentos técnicos, metodológicos e sistemáticos, deve buscar 

conhecimentos que atendam seu desenvolvimento reflexivo.  

Sua formação deve partir das necessidades mais pertinentes à sua prática e “[…] para tanto, há 

que se compreender a formação pela confluência entre a pessoa e o professor, seus saberes e seu 

trabalho” (Almeida, 2006), por isso defendemos a discussão sobre a  concepção de formação continuada 

do professorado, numa perspectiva de investigação e/ou formação pela investigação, utilizando a 

cotidianidade de formação e de práticas pedagógicas, do professorado campesino, como espaço-tempo 
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de pesquisa de modo reflexivo, crítico e propositivo às demandas sócio-histórico-culturais da Educação 

e da Escola do Campo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este texto é um recorte de pesquisa analítico numa abordagem qualitativa, na qual o pesquisador 

é parte do processo, pois deve manter uma conduta participante, em processo de formação e ação, 

levando os sujeitos pesquisados a uma tomada de consciência acerca dos problemas e condições que o 

determinam, para assim organizarem os meios de defender e promover seus interesses sociais 

(Chizzotti, 2009). 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados através da amostragem por conveniência, pois de 

acordo Gonçalves (2009) amostras por conveniência têm a vantagem de permitir que a escolha de 

amostras e a coleta de dados sejam relativamente acessíveis em termos da representatividade da 

população. Voluntariamente, participaram 09 (nove) professores de escolas campesinas, sendo 03 (três) 

professores de cada município integrante da Amazônia Bragantina. Os critérios foram a participação no 

PNAIC desde a sua implementação em 2013 e 05 (cinco) anos de experiência como professor de escolas 

do campo e classes multisseriadas.  

As informações foram obtidas da seguinte forma: a priori realizou-se a pesquisa bibliográfica, 

considerando os enfoques teóricos de diversos autores, possibilitando reflexões sobre conhecimentos 

teóricos já produzidos. Foram realizadas leituras de documentos institucionais do PNAIC, uma vez que 

a documentação, no dizer de Chizzotti (2009), é toda informação sistemática, comunicada de forma 

oral, escrita, visual ou gestual, fixada em suporte material, como fonte durável de comunicação.  

Além da análise de documentos, a coleta de dados e informações, em campo, foi realizada 

através de entrevistas semiestruturadas que, segundo Michaliszyn e Tomasini (2008) “trata-se do contato 

direto, face a face, entre o pesquisador e o entrevistado que pode ser dirigida e utilizada como roteiro 

preestabelecido”.  

Para a análise e interpretação desses dados, utilizamos a técnica de análise de discurso segundo 

Orlandi (2013) apud Pereira (2015) “epistemologicamente, a pesquisa qualitativa aceita o uso da Análise 

de Discurso, pois analisa a materialização na ideologia e a manifestação na linguagem da teoria da 

Análise de Discurso”. Para a autora, o discurso é um lugar particular dessa relação que fornece indícios 

para tentar explicar os mecanismos da determinação histórica do processo de significação. A análise dos 

discursos justifica-se por privilegiar o ser humano e as condições sociais, históricas e materiais de sua 

existencialidade.  
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O PROFESSORADO CAMPESINO E SUA FORMAÇÃO 

Notadamente, diante das mudanças sociais e culturais evidenciadas historicamente, 

principalmente nas últimas décadas do século XXI, a educação tem se esforçado para acompanhar esse 

movimento de transformação sociocultural. No entanto, no que se refere à formação do professorado 

autores como Nóvoa (2013), Huberman (1992), Imbernón (2010), Rodrigues e Esteves (1999), entre 

outros, têm se preocupado em investigar o processo de formação de professores, principalmente aquele 

voltado à formação continuada, o que nos leva também a refletir sobre o que tem se constituído em 

experiência de formação do professorado.  

Atualmente, a profissão docente tem passado por um processo de desvalorização. O fenômeno 

do esvaziamento teórico tem se apresentado como um elemento colaborador para a fragilização das 

formações dos professores, em especial na educação do campo, em que grande parte de seus 

profissionais desconhecem os respaldos legais que fundamentam e orientam as atividades que devem 

ser desenvolvidas nesses espaços-tempo, seja por falta de entendimento acerca dessa necessidade ou 

mesmo pela falta de incentivo a esses profissionais, para que possam desenvolver atividades de maneira 

consciente e com autonomia profissional. 

Imbernón (2010) acredita que ainda tem sido permeada de muitos obstáculos. Entre eles a falta 

de coordenação eficaz, de descentralização das atividades programadas, de orçamento, a improvisação 

nas modalidades, os horários inadequados, entre outros.   

Além disso, o processo de esvaziamento teórico tem se intensificado e encontrado respaldo 

também nas orientações encaminhadas por organismos internacionais tais como Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), que são responsáveis por grande parte das propostas de políticas públicas para 

educação dos países que deles dependem economicamente. Assim,  

[...] esses organismos têm agido de maneiras estratégicas, elaborando planos de ações e até 
legislações para a educação pautadas em seus interesses em contrapartida às necessidades reais 
da sociedade por eles “atendidas”, interferindo sobre as decisões a serem efetivadas nos países 
que possuem algum vínculo de dependência, por meio de implementos que “visam” promover 
a ampliação do acesso à educação básica e a diversificação das instituições e dos cursos de 
ensino superior, os quais buscam camuflar o aligeiramento da formação inicial num processo 
que privilegia a certificação em grande escala (Nóvoa, 2013).  

Como resultado desse processo, os esforços para apresentar uma teoria capaz de explicitar a 

complexidade do processo de ensinar e aprender torna-se cada vez mais complexa e necessária. Ao 

mesmo tempo, as questões que estão colocadas hoje para os professores na escola (crianças com 

deficiência, questões étnico-raciais, questões de gênero, ambientais) exigem uma formação mais 

humanizadora, qualificada e realmente significativa. 
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No contexto da sociedade contemporânea, a formação humana é entendida como um processo 

inerente à vida pessoal do ser. Tendo como percepção que o homem é um ser em constante 

transformação, assim como o meio que o cerca, a educação pode ser analisada como um processo que 

o acompanha desde o início de sua existência, logo o professor, na sua essência, não é formado somente 

pelo que o sistema atribui como educação formal, mas, para aporte sistemático da educação instituído 

pelo Estado, por isso o professor deve entender a escola como instituição social que certifica as 

competências para exercício profissional. 

Nessa perspectiva, a formação continuada é compreendida como um aspecto importante para 

o processo de formação do professorado que atua na educação do campo, proporcionando novos 

conhecimentos e a apropriação das formas sociais que permeiam a realização dessa atividade, que se 

efetiva por meio dos signos e instrumentos, construídos historicamente, cujos significados são 

socialmente atribuídos por meio das vivências pessoais de cada um. 

A formação continuada é aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a 
aquisição da certificação profissional inicial (a qual só tem lugar após a conclusão da formação 
em serviço) privilegiando a ideia de que sua inserção na carreira docente é qualitativamente 
diferenciada em relação a formação inicial, independentemente do momento e do tempo de 
serviço docente que o professor já possui quando faz a sua profissionalização, a qual 
consideramos ainda como uma etapa da formação inicial (Rodrigues; Esteves, 1999).  

Nesse  contexto, a  formação continuada  é compreendida  como um processo contínuo e 

dialético, que deve  se desenvolver por toda a vida profissional, em que a aprendizagem deve ser baseada 

na experiência e em uma sólida base teórica, na qual a construção dos conhecimentos profissionais deve 

ser estabelecida na relação teoria e prática, pois o ato da docência  se constitui em um processo 

complexo que envolve  fatores  cognitivos,  afetivos,  éticos,  morais,  culturais,  históricos,  sociais  e 

políticos. Pois, pensar a formação é pensar em atender necessidades, tomando por base o conceito desta 

como “um precisar de alguma coisa ou uma exigência” (Rodrigues; Esteves, 1999). 

Para uma profícua formação continuada, torna-se necessário elaborar projetos e/ou programas 

que se originem dos diálogos sobre o dia-a-dia do professor, métodos que o auxiliem a refletir e 

enfrentar suas dificuldades, e não estratégias para controlá-lo. Sobre o assunto, ao autor afirma ainda 

que, 

Hoje as formações continuadas são pensadas apenas como um objeto de desempenho do 
sistema de ensino, instrumentalizando o professor apenas da parte técnica, de competências 
básicas para o exercício da docência, ao invés de se investir em uma formação inicial mais do 
ponto de vista teórico-prática, se investe na prática em detrimento de uma melhor qualificação 
do professor, pois, assim se tem um maior controle de suas ações, o que os leva à não poder 
desenvolver projetos, tomar decisões e ser crítico e reflexivo (Cortella, 2014). 

Nesse sentido, Nóvoa ressalta que,  
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[…] a formação de professores ganharia muito se organizasse, preferentemente, em torno de 
situações concretas, de insucesso escolar, de problemas escolares ou de programas de ação 
educativa. [...]. A formação dos professores deve ser pensada por professores, para professores 
e com os professores, para que assim se tenha uma formação mais acentuada a sua profissão 
(Nóvoa, 2013). 

O autor acredita ser necessário devolver a formação de professores aos professores, que eles 

tenham mais participação nas decisões de escolha dos currículos, que façam anotações de suas atividades 

pessoais para que possam compartilhar suas dificuldades. Assim é fundamental que os professores 

tenham o domínio e o conhecimento dos aportes teóricos das concepções pedagógicas, podendo assim 

sustentar seu trabalho prático, dando condições para modificar suas concepções e ações.  

No entanto, Soares (2008) destaca as evidências em relação aos eixos que vem influenciando 

significativamente a planificação das políticas para a formação de professores no Brasil: 1. O 

empobrecimento da noção de conhecimento e o recuo da teoria na área educacional (relativismo e 

tecnicismo) 2. O aligeiramento da formação continuada e sua relação com o tecnicismo e a manutenção 

do sistema capitalista 3. A sobreposição da epistemologia da prática sobre a epistemologia da práxis.  

Para a autora, os três eixos se articulam intimamente se: 

[...] nos deparamos com o empobrecimento da noção de conhecimento, com a valorização da 

epistemologia da prática, e o enaltecimento das competências, nos parece que a discussão 
acerca da formação e da prática docente tende a se restringir ao campo do empírico, aos limites 
das lidas pragmáticas, ou, dito de outro modo, ao âmbito do saber tácito”. 

[...] “a (de) formação dos professores, sua (des) qualificação, está intimamente relacionada à 

baixa qualidade da educação que se oferta à maioria da população brasileira”. 

[...] “A ideia de profissionalização docente atualmente em voga, está sendo desenvolvida de 
uma forma específica no campo da formação continuada dos professores, calcada numa 
determinada compreensão de trabalho docente “pragmática/praticista” (Soares, 2008). 

Nesse sentido, os termos “formação”, “profissionalização” e “trabalho docente” estão 

relacionados hoje a um entendimento de uma “profissionalização” articulada a uma determinada 

concepção de competência, calcada na experiência imediata, no saber/fazer, o que tem favorecido o 

fortalecimento de uma concepção de formação de professores que secundariza a necessidade da 

compreensão dos fundamentos teóricos, epistemológicos e ontológicos, que embasam o trabalho 

docente (Soares, 2008).  

Discutir a formação de professores demanda pensar a prática como possibilitadora da 

aprendizagem sobre a profissão e como eixo que deve nortear esse processo, requerendo programas de 

formação com saberes específicos ao ato educativo, fortalecendo-os nos aspectos teóricos e 

metodológicos (Soares, 2008).  

Nesse sentido, a formação de professores precisa articular-se em torno de uma proposta de 

desenvolvimento do campo e de um projeto político pedagógico específico para suas escolas, ou seja, 
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produzir uma proposta de Educação Básica do Campo, a partir de práticas e estudos científicos 

aprofundando uma pedagogia que respeite a cultura e a identidade dos povos do campo: tempos, ciclos 

da natureza, valorização do trabalho, entre outros (Arroyo et al.2011). 

Segundo Arroyo et al. (2011), por esse caminho, frisa-se que a escola necessita repensar a 

organização de seus tempos e espaços para dar conta deste novo desafio pedagógico. Envolver as 

comunidades neste processo, pois a Educação do Campo acontece através de ações de solidariedade e 

de cooperação entre iniciativas, organizações e movimentos populares, em vista da implementação de 

um projeto popular de desenvolvimento do campo.  

Dessa forma, acreditar na capacidade de construir o novo e dar uma nova formatação à 

Educação do Campo, exige dos educadores conhecimento em relação aos povos do campo, uma vez 

que o educador não pode se descolar da realidade nem perder a utopia (Molina, 2011). A escola deve 

ser espaço de ressonância das demandas e dos sonhos, contribuindo na formação dos sujeitos coerentes 

e comprometidos com o novo projeto, sem se desvincular de sua identidade. 

Por isso, a educação do campo, deve compreender que os sujeitos possuem história, participam 

de lutas sociais, sonham, têm nomes e rostos, lembranças, gêneros, raças e etnias diferenciadas. Cada 

sujeito individual e coletivamente se forma na relação de pertencimento à terra. Portanto, os currículos 

precisam se desenvolver a partir das formas mais variadas de construção e reconstrução do espaço físico 

e simbólico, do território, dos sujeitos e do meio ambiente (Molina, 2011).  

O currículo precisa incorporar essa diversidade, mas também o cotidiano da escola, a cultura da 

justiça social e da paz, é tarefa fundamental para um projeto político de educação do campo, que se 

pretenda emancipatório.  

Por esse entendimento, esse processo que engloba conhecimentos, atitudes, valores e 
comportamentos construídos no processo educativo devem refletir-se também na dimensão 
institucional de forma permanente e sistemática e deve atravessar toda a vida escolar e, 
portanto, também o processo avaliativo. Este, por sua vez precisa considerar os saberes 
acumulados pelas experiências de vida dos educandos e educandas e constituir-se instrumento 
de observação da necessidade a partir dos quais estes saberes precisam ser ampliados. Não 
apenas os saberes, mas a própria dinâmica da realidade onde está enraizado este processo, do 
contrário torna-se inválido o princípio determinante da escola vinculado à realidade dos 
sujeitos do campo (Souza; Reis, 2009). 

É necessário frisar que para a educação que se quer construir, um procedimento essencial é a 

escuta: escutar os povos do campo, a sua sabedoria, as suas críticas; escutar os educandos e as suas 

observações, reclamações ou satisfações com relação à escola e à sala de aula; escutar as carências 

expostas pelos professores das escolas do campo; enfim, ouvir cada um dos sujeitos que fazem o 

processo educativo: comunidade escolar, professorado e governos, nas esferas municipal, estadual e 

federal; por meio da escuta, será gerado o diálogo e nele serão explicitadas propostas políticas e 

pedagógicas necessárias à escola pública (Molina, 2011). 
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Nesse aspecto, a escola deve realizar uma interpretação da realidade que considere as relações 

mediadas pelo trabalho no campo, como produção material e cultural da existência humana. A partir 

dessa perspectiva, deve construir conhecimentos que promovam novas relações de trabalho e de vida e 

uma educação outra do/no/ para os povos campesinos. 

Compreende-se que a demanda na busca por espaços, projetos e/ou programas de formação, 

na qual o professorado campesino tenha participação ativa, exigindo como ponto de partida a própria 

prática pedagógica. É imperioso considerar o professorado como produtor de conhecimento e não 

como mero receptor que assuma a condição de sujeito da sua própria formação, sendo formador e 

formando ao mesmo tempo (Nóvoa, 2013).   

 

O PNAIC COMO POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA: ESTRUTURA, 

ENFOQUES E IMPACTOS NA AMAZÔNIA BRAGANTINA 

Segundo Silva (2017), a instituição do PNAIC como política de formação continuada faz parte 

de um conjunto de estratégias e ações inseridas no contexto de reestruturação política e pedagógica do 

ensino fundamental. A ênfase no ensino fundamental se define por dois fatores: primeiro, a 

obrigatoriedade se estendia apenas a este nível de ensino; segundo, pelos dados estatísticos que refletiam 

um diagnóstico crítico com altas taxas de distorção idade-série, repetência, evasão e analfabetismo.  

Como ação estratégica para superação desses índices negativos o objetivo/meta 2 do 

PNE/2001 sinalizava a ampliação do ensino fundamental para nove anos com ingresso do aluno aos 

seis anos de idade (Brasil, 2002). Esse objetivo/meta associado à proposição curricular dos PCN’s 

sugeriu uma reestruturação do ensino fundamental que requereu ampla mobilização dos sistemas de 

ensino brasileiros, pois trouxe consigo as perspectivas de organizar o ensino fundamental em ciclos e 

adotar a progressão continuada. 

No cerne dessas especificidades observam-se como prioridades do ensino fundamental de 

nove anos a implantação do ciclo de alfabetização e a redefinição das perspectivas de currículo, ao 

colocar ênfase nas áreas de alfabetização e de letramento. O regime de ciclos e a progressão continuada 

não são práticas recentes, porém, aconteceram de forma muito pontuais. 

É importante chamar a atenção para que se amplie e aprofunde as discussões em  torno  da 
organização da escolaridade  em  ciclos nos sistemas de ensino brasileiro,  de modo  a  
reconhecer  que  a complexidade  de  tal  proposta  não  deve  constituir-se em  uma  simples  
eliminação  da reprovação, mas agregar discussões que envolvam o processo de aprendizagem 
contínuo dos alunos e seu encadeamento às perspectiva de currículo, avaliação, metodologia, 
formação continuada, gestão escolar, condições físicas e materiais de trabalho e outros aspectos 
que vão depender, principalmente, do contexto local onde a escola está inserida e do sistema 
ao qual essa escola é vinculada (Mainardes, 2012 apud Silva, 2017).  
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O PNAIC desde seu primeiro ano de implementação instituiu duas linhas de ação: organizar 

o ciclo de alfabetização e apresentar o projeto de formação continuada (Brasil, 2012a). A organização 

do ciclo de alfabetização parte do pressuposto de que estar alfabetizado e letrado é condição para o 

exercício da cidadania.  

 

DESCREVENDO A ESTRUTURA 

Por constituir-se em política pública educacional há todo um aparato legislativo que institui, 

fundamenta e consolida o PNAIC. Nesse aparato destacamos a Portaria nº 867/2012; a Portaria nº 

1.458/; a Portaria nº 1.094/2016 e os cadernos de estudos entregues aos professores que participaram 

da formação continuada.    

A Portaria nº 867/2012 apresenta toda sistemática de implantação do PNAIC como programa 

de formação continuada de professores. As ações do PNAIC articulam gestão (gerenciamento e 

compartilhamento das ações do programa entre união, estados, distrito federal e municípios);  currículo 

(referenciais, pedagógicos e curriculares voltados para alfabetização e  letramento em português e 

matemática); avaliação (aplicação da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA aos alunos concluintes 

do 3º ano) e financiamento (adesão de estados e municípios ao Plano de Ações Articuladas (PAR), 

como condição para o recebimento de apoio técnico e financeiro) (Brasil, 2012a). 

A articulação entre gestão, currículo, avaliação e financiamento tem como objetivos: I - garantir 
que todos os estudantes dos sistemas públicos de ensino estejam alfabetizados, em Língua 
Portuguesa e Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental; II - reduzir a distorção 
idade-série na Educação Básica; III - melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB); IV - contribuir  para  o  aperfeiçoamento da formação dos professores 
alfabetizadores; V - construir  propostas  para  definição  dos  direitos  de  aprendizagem  e 
desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos do ensino fundamental (Brasil, 2012a). 

A Portaria nº 1.458/2012 definiu as categorias e parâmetros para a concessão de pagamento de 

bolsas de estudos e pesquisa. As categorias contempladas com o suporte financeiro dessas bolsas são: 

os coordenadores (geral e adjunto) e os supervisores junto às IES, os coordenadores das ações do 

PNAIC nos estados, Distrito e municípios, os formadores representantes das IES, os orientadores de 

estudos e os professores que atuam no ciclo de alfabetização (Brasil, 2012c).   

Os dispositivos das Portarias de nº 867/2012 e nº 1.458/ 2012 formalizaram a primeira etapa 

do programa realizada entre os anos 2013 a 2015.  Em 2016 foi publicada a Portaria nº 1.094, de 30 de 

setembro de 2016, que altera os dispositivos das Portarias supracitadas e dá início ao que se pode 

considerar como segunda etapa do PNAIC.  

O PNAIC enquanto política de formação continuada focalizou professores que trabalham com 

os três anos iniciais do ensino fundamental; orientadores de estudos; coordenadores pedagógicos; 

coordenadores estaduais, regionais, locais e da UNDIME.   
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EVIDENCIANDO OS ENFOQUES 

Os enfoques do PNAIC encontram-se sistematizados no Caderno Formação do Professor 

Alfabetizador. Assim, para a consecução dos objetivos as ações do PNAIC estruturam-se em quatro 

eixos: 1) formação continuada – busca desenvolver e ampliar discussões sobre alfabetização na 

perspectiva do letramento; 2) suporte pedagógico – consiste na disponibilização às escolas e aos 

professores de materiais didáticos, obras literárias, obras de  apoio  pedagógico,  jogos  e tecnologias 

educacionais; 3) aplicação de avaliações sistemáticas – avaliação a ser aplicada aos  alunos do 3º ano 

com a finalidade de verificar o nível de alfabetização dos alunos e a partir  de  seus resultados 

implementar políticas corretivas; 4) gestão, controle social e mobilização –  arranjo institucional que 

tem como objetivo gerenciar as ações do PNAIC, por meio de um  Comitê Gestor Nacional, do Comitê 

Gestor Estadual (para alfabetização e letramento) e das coordenações estaduais e municipais (Brasil, 

2012a; 2012c; 2012d).  

O eixo Formação Continuada é apresentado como principal, sendo sua articulação com os outros 

eixos de extrema relevância para o alcance dos objetivos do PNAIC. Essa relevância dada à formação 

continuada reafirma a operacionalidade das reformas educacionais sinalizada por Castro (2017).  

Pode-se observar essa operacionalidade das reformas educacionais na organização dos eixos 
das ações do PNAIC, pois apesar de ser anunciada como eixo principal, a formação continuada 
foi secundarizada em meio aos debates que envolvem a qualidade da educação básica, haja 
vista que já existe uma perspectiva pedagógico-curricular bem delimitado através do eixo 
suporte pedagógico, sendo que essa perspectiva pedagógico-curricular orienta-se a partir das 
prospecções constantes no eixo avaliação, o qual enfatiza duas áreas de conhecimento, no caso 
linguagens e raciocínio-lógico matemático, assim como existe todo um conglomerado de  
sujeitos sociais que  caracteriza o eixo gestão, controle e mobilização,  no qual a participação 
dos professores é extremamente limitada (Silva, 2017). 

Segundo Araújo (2004) as reformas organizam-se em torno da noção de competências, ou seja, 

da aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para o desenvolvimento do trabalho docente, sendo 

que os conhecimentos práticos se sobrepõem aos conhecimentos teóricos e reforçam o dilema teoria 

versus prática. Segundo o autor, as competências se articulam em três dimensões 

 [...] envolvendo saberes (de diversas ordens como saber-fazer, saber técnico, saber-de-perícia, 
etc.), experiência (envolvendo habilidades e saber tácito), e saber-ser (envolvendo qualidades 
pessoais, sócio-comunicativas, etc.) (Araújo, 2004).   

No eixo Suporte Pedagógico foram instituídos os programas de apoio à leitura, dentre eles o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem por finalidade distribuir às escolas públicas livros 

didáticos e acervos com obras complementares, obras literárias e dicionários. Os jogos pedagógicos 

destinados à alfabetização foram suportes criados exclusivamente para atender as especificidades do 
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programa PNAIC e as tecnologias educacionais constituem ações do Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo). 

No eixo Avaliação, a mesma tem como objetivo aferir os níveis de leitura, escrita e raciocínio 

lógico matemático dos alunos. Além da Provinha Brasil, aplicada aos alunos do 2º ano, houve a 

implantação da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) a ser aplicada aos alunos do 3º ano. O eixo 

está registrado no Artigo 9º da Portaria nº 867/2012. 

No eixo Gestão, Controle e Mobilização Social caracteriza um arranjo institucional que envolve vários 

membros de secretarias do MEC e de entidades sindicais responsáveis em coordenar as ações do 

PNAIC. Esse arranjo é composto por dois comitês e uma coordenação, quais sejam: a) Comitê Gestor 

Nacional; b) Comitê Gestor Estadual para a Alfabetização e o Letramento, instituído pela Portaria nº 

1.094/2016 e fruto da fusão das coordenações estaduais e municipais; c) Coordenação Institucional.  

Destacamos ainda que, esses eixos estão permeados por princípios que orientam a proposta de 

formação continuada, a saber: a prática da reflexividade, a mobilização de saberes docente, a constituição da 

identidade profissional, a socialização, o engajamento e a colaboração (Brasil, 2012d).  

No PNAIC, a Prática da Reflexividade, deve ultrapassar o empírico, por meio da alternância entre 

prática-teoria-prática, de modo a favorecer aos professores as tomadas de decisões em sala de aula e 

antecipar atos cognitivos dos alunos (Brasil, 2012d).   

No que diz respeito a Mobilização dos Saberes Docentes consiste em despertar nos professores a 

consciência de que existem diferentes saberes/conhecimentos na constituição da prática docente – o 

conhecimento científico, os conhecimentos pedagógicos, os conhecimentos transversais e outros – que 

podem ser modificados, melhorados, trocados, reconstruídos, refeitos ou abandonados (Brasil, 2012d).  

Na perspectiva do PNAIC, a Constituição da Identidade Profissional, requer a plena consciência de 

que a docência carrega a desvalorização social no seu fazer cotidiano.  Nesse sentido a formação deve 

favorecer a construção de representações positivas sobre a atividade profissional, revelando a 

importância e a responsabilidade que circunda essa atividade, de modo a desconstruir as representações 

negativas (Brasil, 2012d).  

O princípio da socialização requer que o professor desenvolva múltiplas formas de comunicação, 

de modo a se sentir estimulado para o trabalho, para se comunicar e realizar trocas com os pares, 

desenvolvendo a argumentação e a intervenção tanto com os colegas quanto com os alunos.   

O engajamento consiste em provocar o professor, despertá-lo para a aprendizagem, para a 

curiosidade de descobrir coisas novas, pois somente desenvolvendo o gosto em continuar aprendendo 

o professor poderá engajar-se com entusiasmo nas formações e na prática profissional.  
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 A colaboração, por sua vez, visa romper com o individualismo, prima por um aprendizado 

coletivo, “[...] através do qual os professores exercitam a participação, o respeito, a solidariedade, a 

apropriação e o pertencimento” (Brasil, 2012d).  

 

ANALISANDO OS IMPACTOS 

Em relação aos impactos da formação continuada oferecida pelo PNAIC na Amazônia 

Bragantina por meio da análise dos dados coletados nas entrevistas semiestruturadas buscou-se 

responder à seguinte questão: Quais os impactos do PNAIC na formação continuada e na prática 

pedagógica do professorado campesino de classes multisseriadas?  

A análise nos possibilitou a discussão de forma mais sistemática e objetiva dos temas de 

categorizações, tais como: 1. Apropriação e motivação professores quanto à formação continuada do 

PNAIC 2. O processo de aprendizagem e as mudanças que a formação do PNAIC promoveu 3. 

Valorização dos professores e da carreira profissional em relação ao PNAIC 4. Condições de trabalho 

decorrentes da sua participação na formação do PNAIC 5. Os impactos da formação do PNAIC na 

prática pedagógica.  

A investigação permitiu traçar o perfil do PNAIC enquanto programa de formação continuada 

de professores, assim como foi permitido inferir que este é parte da política vigente de formação de 

professores. Tendo em vista que se configura como um programa que simplesmente reforça a formação 

dos professores, sem as devidas condições de trabalho, privilegia os aspectos pragmáticos da sala de 

aula e, manifesta descontinuidade da formação continuada. 

Com base nos dados coletados inferimos que a proposta de formação continuada do PNAIC 

embora sinalize, conotações positivas, na valorização e no desenvolvimento profissional de professores 

e de escolas do campo, na medida em que se torna uma oportunidade para os professores socializarem 

experiências profissionais, promoverem processos de aprendizagem, ampliarem a rede de contatos 

pessoais e analisarem criticamente os aspectos determinantes dessa política de formação. 

No que diz respeito a existência do diálogo entre o PNAIC e as diretrizes da educação do campo 

e à realidade das escolas/classes multisseriadas constatamos que a proposta de formação continuada do 

PNAIC embora sinalize,  como  conotações  positivas,  a  valorização  e  no desenvolvimento 

profissional de professores, não atende na sua totalidade às diretrizes da educação do campo e à 

realidade das escolas/classes multisseriadas, pois mesmo incorporando aspectos de formação 

continuada numa perspectiva democrática e emancipadora, ao efetivar as ações de formação, reforçam 

a precarização do trabalho dos professores, pois são os grandes responsáveis pela efetivação da política 

no contexto, por vezes, precário das escolas/classes onde atuam. 
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Os dados coletados demonstraram que a valorização está muito mais voltada à experiência 

profissional dos professores e perpassa pelas necessidades de formação e  pela regulação e mudanças 

das/nas práticas pedagógicas, sendo que ao definir as estratégias para mobilizar os 

saberes/conhecimentos apropriados e construídos pelas professores  ao  longo  de  sua  trajetória  

profissional,  as necessidades de formação  frente aos desafios impostos e atividades atrelados às 

avaliações de larga escala configura a precarização do  trabalho de  professores,  marcada  notadamente 

pela  não existência  de  condições materiais para o desenvolvimento das atividades experenciadas 

durante os encontros de formação, o que acaba por responsabilizá-los pela garantia dos subsídios 

financeiros para seu exercício profissional e por indicadores de sucesso e/ou fracasso. 

Embora para o coletivo de professores/as participantes da pesquisa, o PNAIC tenha 

representado possibilidade de mudanças significativas na organização de sua rotina profissional, 

dotando-os de conhecimentos organizativos do trabalho pedagógico e atendendo às suas expectativas 

formativas e laborais no tocante ao exercício da docência em escolas/classes multisseriadas do campo 

amazônido/bragantino, inclusive com indicadores de positividade nos resultados educacionais junto 

aos educandos, por meio deste estudo, evidenciamos que a relação da proposta de formação continuada 

do PNAIC tem como horizonte prioritário a formação do professor-profissional, técnico, especialista 

na resolução de  problema e polivalente para adaptar o trabalho docente às transformações tecnológicas, 

socioculturais e político-econômicas da sociedade globalizada.  

Ao  identificarmos  as  perspectivas  de  formação continuada, consolidadas em meio às reformas 

educacionais e sua incorporação à proposta de formação continuada do PNAIC, percebemos que no 

interior das reformas educacionais, as políticas  de  formação  continuada aos longo dos últimos dez 

anos (2008 a 2018) foram  materializadas por meio de programas de formação que focalizaram a 

certificação, a atualização e o treinamento profissional consolidando a perspectiva de profissionalização 

docente defendida pelos  organismos internacionais em formar o professor-profissional. 

Alinhado a esse modelo formativo, está sendo construída uma perspectiva de valorização, de 

identidade e de desenvolvimento profissional para os professores do campo marcada pela ambivalência 

entre a profissionalização e a precarização do trabalho docente, uma vez que a arquitetura da política 

de formação continuada do PNAIC, principalmente o seu alinhamento com a política de avaliação em 

larga escala desenvolvida pelo MEC, engessa as possibilidades de desenvolver uma formação 

verdadeiramente crítica e reflexiva e tende a silenciar a autonomia dos professores. 

Em se tratando das influências do PNAIC na formação continuada e na prática pedagógica de 

professores/as de classes multisseriadas mesmo que os professores entrevistados tenham afirmado de 

forma unânime que, o PNAIC se configura como a uma excelente política de formação continuada 

atendendo as demandas da realidade contextual de professores e alunos de escolas campesinas e de 
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classes multisseriadas e que por vezes represente a possibilidade de um repensá-la, pode-se dizer  que a 

política de formação continuada do PNAIC consolida um intenso processo de padronização do ensino 

ao definir “o que”, “como” e “por que” ensinar aos alunos que retira dos professores a autonomia e o 

controle do próprio exercício docente. 

Portanto, não cabe mais aos professores a função de pensar a organização curricular, verificar 

as metodologias mais adequadas e nem definir de que forma avaliará o processo e o resultado do seu 

trabalho, tudo isso por que já existe um currículo definido para alfabetizar os alunos, assim como um 

modelo de avaliação estruturado, além de que a formação continuada está lhe ensinando as formas mais 

inovadoras para o exercício da prática pedagógica cabendo-lhe, ser um professor inovador e competente 

para organizar e desenvolver o trabalho pedagógico com eficiência, produtividade e qualidade.  

Em contraposição a concepção de formação continuada implementada pelo PNAIC existem 

concepções que apontam para a importância de colocar o professor como protagonista de sua própria 

formação, ou seja, que a ele sejam dadas as oportunidades de participar de todas as etapas da formação, 

desde a sua concepção/planejamento à  avaliação, que sejam criadas condições para a produção e 

intercâmbio  de  conhecimentos,  que  a  identidade  docente  seja fortalecida e que o desenvolvimento 

profissional seja um contínuo.  

A formação continuada deve ser adotada como um instrumento de aperfeiçoamento, 

aprimoramento do profissional e não como uma substituição de sua formação inicial, para que não 

ocorra a desqualificação do docente. Acredita-se que o professor como parte integrante da sociedade e 

do processo educativo, precisa entender e atender às necessidades de formação que lhe são exigidas, 

pois “o processo de construção de uma identidade profissional não é estranho à função social da 

profissão” (Nóvoa, 2011).  

Sua formação deve partir das necessidades mais pertinentes à sua prática e “[…] para tanto, há 

que se compreender a formação pela confluência entre a pessoa e o professor, seus saberes e seu 

trabalho” (Almeida, 2006). A autora defende a concepção de formação continuada numa perspectiva 

de investigação e/ou formação pela investigação, ou seja, deve utilizar-se do cotidiano escolar como 

laboratório de pesquisa e avaliação de suas atividades de modo reflexivo, faz-se necessário que os 

processos formativos possibilitem aos professores uma compreensão científica do processo educativo 

(Pino, 2000).  

O objetivo principal é a partir do conhecimento acadêmico dar respaldo teórico aos formadores 

para que o professor sempre se renove profissionalmente, onde se terá um profissional preparado para 

adotar soluções que até ele desconhece, construindo assim sua própria identidade profissional. O 

professor na busca de formação continuada não deve se deixar levar apenas em aprender os 
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conhecimentos técnicos, metodológicos e sistemáticos, deve buscar conhecimentos que atendam seu 

desenvolvimento reflexivo.  

 

CONCLUSÕES 

A formação continuada tornou-se, nas duas últimas décadas, um eixo estruturante de grande 

relevância à formação profissional do professorado, no que se refere a possibilidade desses profissionais 

desenvolverem e/ou ressignificarem suas concepções e práticas. Uma das expectativas com relação às 

formações é que elas disponibilizem conhecimentos que possibilitem aos profissionais da educação uma 

maior clareza acerca do fazer pedagógico e, consequentemente, uma maior autonomia docente e 

educação de qualidade referenciada. 

Desta forma, entendemos que as políticas de formação de professorado campesino têm sido 

implementadas de forma desvinculada da valorização profissional, o que tem comprometido ou 

minimizado a melhoria da atuação profissional docente, tendo em vista que estes profissionais não 

contam com condições de trabalho, carreira e remuneração que subsidiem sua formação continuada.  

A formação do professorado campesino deve ser assumida a partir de uma esfera politicamente 

estratégica para o sistema educacional com base em princípios éticos, didáticos e pedagógicos. Não deve 

ser pensada no vazio, mas construída com base em um processo coletivo e colegiado no interior da 

própria escola.  

Os relatos permitiram inferir também que, a implementação do PNAIC não foi acompanhada 

de uma política de valorização profissional, o que de fato, restringe esta melhoria da atuação dos 

professores entrevistados, tendo em vista que relataram não contar com condições materiais necessárias 

para lecionarem na escola em que trabalham. 

Para isso, é crucial que o professor reflita sobre sua prática, que pense e elabore a partir dela. A 

prática reflexiva é essencial à profissão. Mas é preciso criar regras, condições, lógica de trabalho para 

que, por meio da reflexão, da troca de experiência entre os professores e demais segmentos, crie-se 

espaço, dando origem à atitude reflexiva. 

Nesse sentido, influencia e é influenciado, constrói e desconstrói permanentemente sua prática 

pedagógica.  Portanto, parece estar subentendido que a formação do professor não se limita a sua 

formação inicial. Uma outra perspectiva de formação continuada refere-se à ultrapassagem do 

entendimento de cursos, palestras, oficinas, etc. Deve alcançar um trabalho de reflexividade crítica 

acerca das ações práticas do professor, sem perder de vista a constatação simultânea de construção da 

identidade pessoal e profissional na busca de novos caminhos para a formação continuada.  

Em relação às contribuições do PNAIC para a melhoria da prática pedagógica de professores/as 

de classes multisseriadas, da Amazônia Bragantina registra-se que todos os professores responderam 
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que a formação continuada promovida pelo PNAIC contribuiu para a melhoria da atuação profissional, 

mas não implicou em nenhuma mudança no que se refere à carreira profissional, em termos de mudança 

na remuneração, carga horária e progressão na carreira.  

No entanto, entendemos que as políticas de formação do professorado campesino da Amazônia 

Bragantina têm sido implementadas de forma desvinculada da valorização profissional, o que tem 

comprometido ou minimizado a melhoria da atuação profissional docente, tendo em vista que estes 

profissionais não contam com condições de trabalho, carreira e remuneração que subsidiem sua 

formação continuada.  

Contudo, defendemos a estruturação de políticas públicas de formação continuada do 

professorado campesino, em que a docência seja o fio condutor para a construção da identidade do 

profissional docente e reafirme como princípio fundamental a sólida formação teórica e interdisciplinar 

do professor, apoiada na indissociabilidade entre teoria e prática.  
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INTRODUÇÃO 

Inúmeros são os desafios e dilemas que a educação brasileira enfrenta. Um deles diz respeito a 

rápida evolução da tecnologia e a imensa quantidade de dados que se produz e que se multiplicam na 

rede, já que são fatos de uma realidade cada vez mais presente em nosso cotidiano e que tem modificado 

tanto nossa comunicação, como as estratégias de ensino e aprendizagem.  No que se refere à educação 

básica, os tantos dados que são produzidos, assim como os materiais que resultam de sua sistematização 

têm sido organizados, cada vez mais, por meio de repositórios educacionais. 

Os repositórios educacionais são bases de dados online que reúnem objetos educacionais de 

uma ou mais instituições ou áreas temáticas, em formatos diversos e que podem ser acessados de forma 

gratuita, os quais podem servir como fontes de consulta tanto para elaboração de aulas, como para 

formação continuada docente. É permitido ao usuário fazer o compartilhamento, impressão ou 

download do material pesquisado (Müller, 2012). 

No Brasil, o governo federal, por intermédio do Ministério da Educação (MEC), iniciou a 

instituição em 1999, de repositórios em âmbito nacional para a acolhida e divulgação de materiais 

educacionais voltados à educação básica e superior.  

Com o objetivo de identificar quais foram/são os principais repositórios educacionais brasileiros 

criados pelo MEC, em especial para a educação básica, verificando as suas características em comum, 

os históricos de implantação e a permanência destes repositórios ao longo do tempo, foi realizada essa 

                                                             
1 Mestranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Analista em C&T na Capes/MEC. Professora da Educação 
Básica na Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
2Doutoranda em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Professora do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, campus Brasília. 
Parte deste trabalho foi publicado no XXII Congresso Internacional Edutec, realizado em Lima, Peru, no ano de 2019.  
* Autor de correspondência: cristina.mesquitas@gmail.com 
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pesquisa, que consiste nesta introdução, marco teórico, material e métodos, resultados e discussão, 

considerações finais e referências consultadas. 

 

REPOSITÓRIOS EDUCACIONAIS BRASILEIROS 

De acordo com Nascimento (2009), os repositórios são classificados de várias maneiras, como 

repositórios digitais, educacionais, institucionais, de objetos de aprendizagem e referatórios3. Litto 

(2010) informa que os referatórios são bases de dados que não fazem armazenamento de objetos de 

aprendizagem, mas sim, dos metadados dos objetos, com links para os objetos em repositórios 

institucionais e pessoais. Segundo o autor (Litto, 2010) “Referatórios são facilitadores que ajudam na 

procura de recursos educacionais na web, classificando os metadados e apontando a localização dos 

objetos.” 

Os repositórios educacionais abertos surgem no bojo dos avanços tecnológicos e da necessidade 

de tornar acessíveis os conhecimentos. Estes recursos funcionam como bibliotecas públicas ou 

comerciais que reúnem vários objetos de aprendizagem na forma de arquivos digitais (textos, 

apresentações, animações, simulações, imagens, vídeos) ou outros materiais não-digitais (Balbino, 2007). 

Nesse sentido, Vechiato et al. (2017) acentuam que, 

No contexto do movimento de acesso aberto, duas iniciativas se destacam, os sistemas de 
publicação (representado pelos periódicos científicos) e os repositórios. Assim, as novas 
informações científicas são publicadas nos periódicos, mas podem ser preservadas e acessadas 
nos repositórios. Esse conceito inicial justifica o nome de repositório, que, morfologicamente, 
significa, re (novamente) + por (colocar) + tório (local), ou seja, local em que se repõe, ou se 
recolocam coisas. 

O processo de organização de um repositório de objetos de aprendizagem requer mais do que 

a simples inclusão de materiais na rede, devendo ser definidas políticas e infraestrutura tecnológica que 

assegurem a organização, tratamento, preservação e acessibilidade dos objetos disponibilizados (Silva; 

Café; Catapan, 2010). Nesse sentido, a definição de uma política nacional de criação de um repositório 

educacional requer o imprescindível fortalecimento dessa estratégia em âmbito institucional, de modo 

a propiciar a integração com as demais iniciativas da própria Instituição e de outras sob sua coordenação. 

Por meio desta pesquisa foram identificados como relevantes repositórios de objetos de 

aprendizagem e materiais educacionais, lançados pelo MEC, visando alcançar o público da educação 

básica, sejam os estudantes ou docentes desta etapa educacional, os seguintes: Rede Interativa Virtual 

de Educação (RIVED); Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE); Domínio Público; 

Portal do Professor; Plataforma MEC Recursos Educacionais Digitais (MEC/RED); Portal 

                                                             
3 Nascimento (2009) usa o termo “referatory”, em inglês, aqui traduzido pelas autoras por referatórios, por já ser termo 
amplamente conhecido e utilizado em língua portuguesa. 
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eduCAPES. A Tabela 1, a seguir, apresenta os repositórios mencionados, assim como suas definições e 

escopos.  

 

Tabela 1. Repositórios Educacionais do MEC/BRASIL Relacionados à Comunidade da Educação 
Básica. Fonte: As autoras com base nas informações dos Repositórios, 2019. 

Repositório  Ano de 

Criação 

Público Alvo Tipos de 

Materiais 

Status 

RIVED 1999 Estudantes 

da 

educação 

básica 

Docentes da 

educação básica  

Atividades 

multimídia, 

interativas, na 

forma de 

animações e 

simulações 

Descontinuado  

Portal Domínio 

Público 

2004 Comunidade 

brasileira e 

internacional 

(da educação 

básica à 

superior) 

Obras clássicas, 

da literatura 

nacional e 

internacional, em 

domínio público 

Ativo/ 

Desatualizado  

BIOE 2007 Comunidade 

educacional 

brasileira e 

internacional 

(da educação 

básica à 

superior) 

Objetos 

educacionais 

digitais, de acesso 

livre, em 

diferentes idiomas 

e formatos 

Descontinuado/Integrado 

a outros  

Portal do 

Professor 

2008 Docentes da 

educação básica 

Recursos 

educacionais 

voltados ao 

trabalho dos 

professores 

Ativo/Desatualizado 

eduCAPES 2016 Sistema 

Universidade 

Aberta do 

Brasil (UAB) 

 

Comunidade 

educacional 

Objetos de 

aprendizagem 

produzidos no 

âmbito do Sistema 

Universidade 

Aberta do Brasil 

(UAB) e diversos 

outros, da 

educação básica à 

Ativo 
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brasileira e 

internacional 

(da educação 

básica à 

superior) 

superior 

MEC/RED 2017 Docentes da 

educação básica 

 

Comunidade 

brasileira e 

internacional 

(da educação 

básica à 

superior) 

Objetos 

educacionais 

digitais, de acesso 

livre, em 

diferentes idiomas 

e formatos 

Ativo 

 

MATERIAL E MÉTODO 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois de acordo com Triviños (1987), é o tipo de estudo que 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, que neste trabalho, são os 

repositórios educacionais da educação básica instituídos pelo MEC.  

Constitui-se também de uma pesquisa bibliográfica e documental. Bibliográfica, pois foi feita a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meio escrito ou eletrônico, 

como artigos científicos, livros e páginas de web sites (Fonseca, 2002), que neste estudo, foi a 

identificação na literatura do que se tem afirmado sobre repositórios educacionais. E pesquisa 

documental, pois utilizou fontes primárias, ou seja, dados que ainda não foram tratados científica ou 

analiticamente, como os sítios digitais dos repositórios educacionais.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Essa pesquisa aborda seis repositórios de objetos e materiais educacionais, cujos enfoques são 

direcionados aos públicos da educação básica, como estudantes, professores e comunidade escolar em 

geral. Destes, cinco foram instituídos e geridos pelo MEC e um pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Nível Superior (CAPES), fundação ligada ao MEC que atua na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu brasileira e no apoio à formação de professores para a educação básica.  
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Dos repositórios pesquisados, dois deles encontram-se descontinuados (BIOE e RIVED). A 

instituição destes repositórios, com especial destaque para o RIVED marcam as primeiras iniciativas 

ministeriais no sentido de produzir e prover e recursos educacionais aos usuários da educação básica.   

Apesar de o projeto RIVED ter sido descontinuado, a página pública do repositório esteve 

disponível até o primeiro semestre de 2020, conforme apresenta a Figura 1 abaixo. Até esse período 

ainda era possível acessá-la e realizar buscas e pesquisas de materiais produzidos à época, embora com 

extrema lentidão.  

 
Figura 1. Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED/MEC). Fonte: Ministério da Educação 

(MEC). 

 

O RIVED, pioneira dentre as ações mencionadas, foi lançado no final dos anos 1990, pela 

Secretaria de Educação a Distância (SEED)4 (veja nota de rodapé 2) do MEC. Entre 1999 e 2003 a 

produção dos materiais era realizada no âmbito da própria SEED, quando, então, passou a ser delegada 

para 16 (dezesseis) Instituições de Ensino Superior Públicas parceiras do projeto, por meio do Projeto 

Fábrica Virtual5. Ressalte-se, contudo, que enquanto o repositório ainda permanecia disponível, as 

pesquisas realizadas não permitiram localizar os objetos educacionais produzidos na etapa do projeto 

Fábrica Social, já que eles não constavam da página pública do RIVED. O Repositório continha, até o 

ano de 2019, um total de 120 recursos educacionais disponíveis. De acordo com Cintra (2010), 

Os objetivos do projeto RIVED visam à ampliação de equipes para a produção de módulos 
educacionais e à criação de uma postura ativa dos licenciados e bacharéis envolvidos no 
projeto, deixando de ser simples consumidores de tecnologia para assumirem um papel de 
desenvolvedores de novas tecnologias. Em 2006 iniciou-se a produção de módulos 

                                                             
4 A SEED foi extinta em janeiro de 2011.  
5O Projeto RIVED/Fábrica Virtual foi criado em 2004 e tem como propósitos intensificar e transferir o processo de 
desenvolvimento e produção de recursos educacionais digitais (na forma de objetos de aprendizagem) da SEED para as 
Instituições de Ensino Superior e inserir novas abordagens pedagógicas que utilizem a informática nas licenciaturas das 
nossas universidades por meio da promoção de um trabalho colaborativo e interdisciplinar dentro da academia. Espera-se 
com isso gerar uma cultura de produção e uso de objetos de aprendizagem nas universidades, envolvendo os futuros 
licenciados e bacharéis. Informação disponível em http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php. 
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educacionais de conteúdos nas outras áreas de conhecimento e para o ensino fundamental, 
profissionalizante e atendimento às necessidades especiais. Com esta nova política, o RIVED 
— Rede Internacional Virtual de Educação — passou a se chamar RIVED — Rede Interativa 
Virtual de Educação, deixando de ser uma parceria com países da América Latina, passando a 
ser unicamente brasileiro (Cintra, 2010). 

O RIVED permanece entre os repositórios referenciados nesta pesquisa dada a sua relevância 

enquanto realização pioneira do MEC, que abriu caminhos para outras iniciativas posteriores. 

A Figura 2, abaixo, mostra a página inicial do BIOE. Destaque-se que a interface de acesso ao 

repositório tornou-se indisponível durante o primeiro processo de elaboração deste artigo, no segundo 

semestre de 2019. De acordo com informações obtidas junto ao MEC, os objetos educacionais foram 

indexados ao MEC RED, ao eduCAPES e Portal do Professor. Optou-se por manter o BIOE entre os 

repositórios listados neste artigo, entretanto, tendo em vista a relevância estratégica e histórica desse 

repositório para a educação nacional. 

 
Figura 2. Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE/MEC). Fonte: Ministério da Educação 

(MEC). 

 

O BIOE foi criado em 2007 pelo MEC, em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), Rede Latino-americana de Portais Educacionais (RELPE), Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI) e algumas universidades brasileiras, com o fim de localizar, catalogar, avaliar, 

disponibilizar, manter e compartilhar objetos educacionais digitais de acesso livre, disponíveis em 

diferentes formatos, considerados relevantes e adequados à comunidade educacional brasileira e 

internacional. Os recursos educacionais digitais eram disponibilizados de acordo com os níveis de 

ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB) (Afonso et al., 2011).  Ao 

tratar do projeto de implantação do BIOE, Nascimento (2009) previa que, 

A participação estará aberta a todos os países com interesses em contribuir (com sua produção 
nacional de recursos de alto padrão pedagógico) e desfrutar de um banco de recursos 
internacional, em várias mídias e com grande potencial pedagógico. Os materiais a serem 
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publicados no banco terão, antes, ser avaliados por um comitê editorial internacional. Cada 
país participante poderá ter representantes no comitê editorial internacional responsável pela 
avaliação desses materiais no banco.   

Como expõe a autora, o processo de submissão dos objetos educacionais ao BIOE foi elaborado 

por meio de uma sistemática complexa, em que cada um dos recursos educacionais submetidos deveria 

passar pela avaliação de um comitê especializado, formado por professores e pesquisadores.  A avaliação 

poderia se dar em várias etapas, inclusive com as devolutivas necessárias para retificação. A publicação, 

somente autorizada após a avaliação positiva do recurso por parte do comitê (Nascimento, 2009).  

Pondera-se que a complexidade do processo de submissão de objetos educacionais tenha 

contribuído para a burocratização da gestão do BIOE no âmbito do MEC. Possivelmente esse fator 

tenha dificultado a renovação do repositório a longo prazo. Considere-se, ainda, a onerosa e difícil 

operacionalização da renovação de comitês de áreas para avaliação constante de cada um dos objetos 

submetidos.  

O próximo repositório analisado, o Portal do Professor, foi lançado no ano de 2008, quase que 

paralelamente ao BIOE, também no âmbito da extinta SEED. Segundo Bielschowsky e Prata (2010), o 

Portal foi concebido com o intuito de oferecer aos profissionais do magistério o aperfeiçoamento de 

sua prática educativa cotidiana, com o uso de TIC, por meio de um processo de ensino e aprendizagem 

mais significativos e contextualizados.  

O Portal do Professor surgia assim, para servir como uma ferramenta, um suporte ao trabalho 

docente, permitindo a estes profissionais o acesso aos conteúdos, planejamentos de aulas, fóruns de 

debates e, também, objetos educacionais diversos. Novamente Nascimento (2009), tratando da 

proposta de concepção do Portal do Professor, pressupunha que 

O portal funcionará como elemento integrador do sistema público de educação básica, unindo 
MEC, secretaria estaduais e municipais de educação, escolas, gestores, professores e alunos e 
permitindo o compartilhamento de recursos educacionais. Por meio dessa iniciativa inédita 
espera-se obter melhor qualidade no ensino, diminuição da evasão escolar, melhoria na 
formação continuada dos professores, contato direto entre os educadores - e destes com as 
instituições - e diminuição das desigualdades entre as várias escolas no que se refere ao acesso 
ao conhecimento. 

Notava-se, à época, uma concepção ambiciosa para o Portal do Professor por parte dos seus 

idealizadores com objetivos difíceis de avaliar o alcance. De qualquer modo, pesquisas no sentido de 

reportar experiências exitosas com o uso do repositório foram localizadas quando da elaboração deste 

artigo.  

Em 2019, observou-se que o Portal do Professor vem recebendo atualizações de notícias e 

informes e, apesar da desatualização, possui acessos reportados no próprio sítio e até algumas postagens 

de aulas por parte de professores. Ele é, sem dúvidas, o mais conhecido dentre os repositórios 

ministeriais e apesar de não seguir sendo atualizado, é um recurso para os docentes da educação básica. 
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Nota-se, contudo, estreita semelhança entre o conteúdo e finalidade do Portal do Professor com 

a mais recentemente criada, plataforma MEC RED, da qual trataremos adiante. Acredita-se que existe 

a possibilidade de não ficar claro aos usuários qual destes repositórios de fato seria o mais apropriado 

para as buscas do público em geral e/ou específico.  

A sobreposição entre repositórios com finalidades similares no âmbito do mesmo órgão 

gerenciador pode vir a confundir e dispersar os usuários a que se destinam, os quais poderiam não 

compreender qual o repositório seria o mais atual e/ou completo e confiável. Esforços para congregar 

ou mesmo unificar tais repositórios poderiam favorecer a efetividade das ações ministeriais no sentido 

de democratização de recursos educacionais abertos. 

Figura 3. Portal do Professor. Fonte: Ministério da Educação (MEC). 

  

A Plataforma MEC de Recursos Digitais (MEC RED), foi lançada no ano de 2017 e de acordo 

com as informações constantes do próprio repositório, trata-se de ambiente construído para os 

professores da educação básica. O texto de apresentação comenta que, 

A partir de uma iniciativa do Ministério da Educação, surge em outubro de 2015 a proposta 
de reunir e disponibilizar, em um único lugar, os Recursos Educacionais Digitais dos principais 
portais do Brasil. Com o objetivo de melhorar a experiência de busca desses Recursos, a 
Plataforma foi desenvolvida numa parceria coletiva entre: Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e professoras (es) da Educação 
Básica de todo o Brasil. Assim, a Plataforma MEC pretende se tornar uma referência em 
Recursos Educacionais Digitais, como um ambiente de busca, interação e colaboração entre 
professoras (es) (Plataforma MEC RED). 

A MEC RED apresenta ambiente interativo com atualização em tempo real sobre os 

quantitativos de recursos disponíveis, baixados e publicados. A Figura 4 adiante, apresenta visão parcial 

da página inicial da plataforma.  
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Importante destacar que são listados como portais parceiros desta plataforma, o Portal do 

Professor, o BIOE e o Domínio Público, todos eles informados, conforme destacado neste estudo, sob 

a gestão do MEC.  

 

 
Figura 4. Visão Superior - Página Inicial da Plataforma MEC RED. Fonte: Ministério da Educação 

(MEC). 

 

Merece atenção, contudo, que tanto a MEC RED, como os demais repositórios não têm sido 

objeto de divulgação por parte do MEC, embora estejam previstas nas normatizações mais recentes que 

tratam da disponibilização de recursos educacionais abertos, como o Decreto 9.204, de 23 de novembro 

de 2017, que institui o Programa de Inovação Educação Conectada e dá outras providências e a Portaria 

MEC nº 451, de 16 de maio de 2018, por meio da qual são definidos critérios e procedimentos para a 

produção, recepção, avaliação e distribuição de recursos educacionais abertos ou gratuitos voltados para 

a educação básica em programas e plataformas oficiais do MEC. A Portaria MEC nº 451/ 2018 

determina em seus Artigos 9º e 10º que, 

 

Art. 9º Os recursos educacionais digitais a serem disponibilizados na Plataforma Integrada de 
Recursos Educacionais Digitais do Ministério da Educação - MEC RED, a critério da SEB-
MEC, deverão ser avaliados alternativamente por: [...] 

IV - Processo automatizado, realizado pela Plataforma MEC RED, quando o recurso for 
encaminhado por usuário da Plataforma que esteja cadastrado como professor no Censo 
Escolar realizado pelo Inep; ou 

V - Meio de mecanismos de redes sociais que levem em conta o comportamento dos usuários 
e a sua avaliação, quando a SEB-MEC julgar necessário, inclusive permitindo o ranqueamento 
dos recursos (...). 

Art. 10. Os recursos educacionais serão disponibilizados gratuitamente em programas e 
plataformas oficiais do MEC, sejam elas repositórios, biblioteca de aplicativos, coleções 
estruturadas ou outras. 
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Interessante destacar as inovações trazidas pela Portaria quanto ao processo de submissão de 

recursos educacionais, o qual torna-se mais flexível, permitindo que todo professor da educação básica 

previamente cadastrado no Censo da Educação Básica nacional possa submeter seus objetos 

educacionais. Assim também são previstos meios de curadoria e mecanismos de redes sociais, com a 

possibilidade de ranqueamento de recursos. 

 Para os demais usuários, o processo de submissão requer que o detentor da autoria do material 

ou da licença de direitos autorais passe por um processo de inscrição prévia no sistema, assim como de 

concordância do termo de compromisso e responsabilidade. 

O próximo dentre os portais verificados é o eduCAPES. Esse foi instituído por meio da Portaria 

Capes n° 106, de 14 de julho de 2016. Inicialmente, o eduCAPES tinha como escopo abrigar os objetos 

educacionais produzidos no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). De acordo com 

Art. 2º, da citada Portaria: 

Art. 2º. O portal eduCAPES englobará em seu acervo laboratórios remotos e virtuais, jogos 
educacionais, ebooks, vídeo-aulas dissertações, e quaisquer outros materiais de pesquisa e 
ensino que estejam licenciados de maneira aberta ou sob domínio público advindos do Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) e também de parcerias firmadas com outras instituições 

ou entidades que possuem material voltados para a Educação (Capes, 2016). 

O eduCAPES tem em comum com os demais repositórios ministeriais anteriormente 

apresentados a disponibilização gratuita e aberta a materiais educacionais diversos. Igualmente, possui 

parcerias firmadas para acesso a materiais de várias outras fontes, inclusive parcerias internacionais, 

como a American English e a Khan Academy.  No repositório, os objetos educacionais são acessados por 

meio da ferramenta de busca, a qual pode remeter a repositórios parceiros ou retornar a objetos 

hospedados no próprio portal. 

Figura 5. Portal eduCAPES. Fonte: Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior 
(CAPES). 
             

O eduCAPES permite a inclusão de materiais licenciados. A escolha do tipo de licença a ser 

atribuída ao material pode se dar no próprio portal a que estejam mapeados em esquemas padronizados 
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de metadados. Para realizar a submissão, assim como para firmar os termos de compromisso e 

responsabilidade, é necessário que o detentor da autoria do material ou da licença de direitos autorais 

passe por um processo de inscrição prévia no sistema.  

O repositório inclui um sistema de avaliação individual dos materiais e de denúncias, de modo 

que os usuários possam participar do processo avaliativo dos mesmos. Sistematicamente, a Capes avalia 

os relatórios de avaliação e denúncias para arbitrar quanto à exclusão dos materiais mal avaliados ou 

denunciados. Trata-se, portanto, de um processo simplificado tanto para a submissão quanto para a 

avaliação dos materiais submetidos no repositório.  

Conclui-se a descrição de repositórios ministeriais, com um destaque especial para o Portal 

Domínio Público. Este repositório abriga obras clássicas, em sua maioria obras literárias, as quais já se 

encontram em regime de domínio público, ou devidamente licenciadas segundo a legislação brasileira 

(Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).   

Dentre os portais listados neste trabalho, talvez o Domínio Público seja o que apresenta o 

caráter mais abrangente e agregador de todos. Ele não está voltado necessariamente à comunidade da 

educação básica, tendo em vista comportar obras clássicas, que podem servir aos estudantes de 

quaisquer níveis, ou até mesmo, aos não estudantes. O Domínio Público revela-se como uma fonte de 

inestimável valor cultural e acadêmico de materiais em diversos formatos, tais como: coleções literárias 

infantis; obras literárias clássicas nacionais e internacionais; coleções de obras sobre grandes educadores; 

músicas em formato mp3; livros clássicos em formato PDF; legislação federal;  produções acadêmicas  

como teses e dissertações e outros.  

Apesar da riqueza do conteúdo, a interface inicial do portal Domínio Público apresenta-se 

pouco interativa, com escassos recursos dialógicos para com os usuários. A figura 7, a seguir apresenta 

a página inicial do Portal. 

 

Figura 6. Portal Domínio Público. Fonte: Ministério da Educação (MEC). 
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Observou-se arquivos existentes no Domínio Público (como a legislação federal, a legislação 

educacional) que estão defasados em, ao menos dez anos6, o que demonstra não haver atualizações 

nesta plataforma, nem novos depósitos de materiais e obras.   

Dada a riqueza do acervo do Portal e seu potencial, não poderiam os seus materiais constar de 

quaisquer outras das plataformas aqui apresentadas, facilitando assim as buscas por parte dos usuários? 

Ou mesmo, o Portal Domínio Público não poderia ser revitalizado e seguir cumprindo seu papel 

institucional?  

Adiante, a Figura 7 apresenta os quantitativos de objetos educacionais localizados em cada um 

dos repositórios. Cumpre esclarecer que os dados coletados para tais quantificações foram retirados das 

informações constantes em seus próprios sítios, à exceção do BIOE. Como o BIOE ainda está como 

parceiro dentro do eduCAPES, foi possível resgatar pelo eduCAPES, o seu quantitativo de objetos.  

 
Figura 7. Repositórios Educacionais para a Educação Básica - MEC. Fonte: As autoras com base nas 

informações dos Repositórios Educacionais, 2020. 

 

No Domínio Público, foram somados todos os tipos de mídias existentes: imagem, som, texto 

e vídeo; no Portal do Professor, foram considerados os quantitativos de estatísticas de recursos por 

nível de ensino juntamente com as estatísticas de aulas por nível de ensino; tanto no eduCAPES como 

no RIVED foram realizadas buscas sem a digitação de nenhum caractere, para que o Sistema buscasse 

o total de resultados. O único repositório que tem o dado explícito em sua tela inicial, é o MEC RED. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de repositórios educacionais por parte do MEC marcou um momento de 

democratização do acesso ao conhecimento, permitindo aos estudantes, profissionais da educação e 

                                                             
6 Confirme-se esta informação em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_autor=
&no_autor=&co_categoria=134&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=&colunaOrden
ar=DS_TITULO&ordem=null 
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demais cidadãos o acesso a materiais educacionais diversificados de forma gratuita, aberta e acessível. 

Nesse sentido, os repositórios revelam-se como ferramentas educacionais significativas e sua adoção 

por parte do MEC denota uma sintonia entre as políticas públicas federais geridas naquele Ministério 

com os anseios da sociedade educacional brasileira, a qual necessita e deseja integrar o uso da tecnologia 

às suas atividades. 

A pesquisa constatou a descontinuidade e/ou desatualização de alguns dos repositórios 

analisados, o que pode sinalizar para possíveis pontos de atenção dentre as ações ministeriais, no que 

tange à manutenção e renovação dos seus repositórios de objetos educacionais.  Observou-se, ainda, a 

coexistência de repositórios com objetivos e propostas semelhantes.  Essa constatação denota a 

possibilidade de melhor eficiência na aplicação dos esforços institucionais, assim como de seus recursos 

materiais, econômicos e humanos. 

Entendeu-se que a complexidade do processo de submissão de objetos educacionais, de 

operacionalização de comitês de áreas para avaliação podem ter contribuído para que projetos como o 

BIOE e o Portal do Professor não tenham sido melhor sucedidos do ponto de vista de sua continuidade 

e renovação. Não foi objeto desta pesquisa a análise do cumprimento dos objetivos institucionais 

propostos para os repositórios, conforme descrito por Nascimento (2009), os quais pareceram de difícil 

possibilidade de aferição.   

Observou-se que os repositórios de objetos educacionais mais recentemente implantados, como 

o MEC RED e o eduCAPES preveem mecanismos de licenciamento, de submissão de materiais e de 

avaliação menos complexos, os quais preveem a participação e auto responsabilização dos usuários em 

todas as etapas dos processos.  Essa característica, em princípio, parece viabilizar a gestão dos 

repositórios a longo prazo.  

Ademais, destaca-se a necessidade de maior divulgação dos repositórios públicos aos usuários 

aos quais se destinam. Entende-se que a ampla visibilidade e disponibilidade podem contribuir para o 

êxito dos repositórios. Mais do que constar armazenado, é preciso fazer saber da existência dos 

conteúdos, isto é: possibilitar ao usuário a consciência de que tais materiais existem em acesso aberto 

(Fergunston, 2017). 

Conclui-se pela necessidade de contínua aplicação de esforços governamentais no sentido de 

planejar o provimento, e a atualização de seus repositórios educacionais, de modo a cumprir com o 

objetivo último desses valiosos mecanismos, qual seja, o de democratizar o acesso aos recursos 

educacionais abertos aos cidadãos que deles necessitam.  
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INTRODUÇÃO 

A formação continuada de professores deve ser pensada e executada para além de cursos de 

preenchimento de diários de classe, discussão de calendário ou outros assuntos alinhados à gestão da 

escola. Entendemos os princípios da continuidade da formação docente muito mais amplos que os 

exemplos citados, de maneira que perpasse não apenas pelos assuntos administrativos como também 

os demais aspectos compreendidos pelo trabalho docente no Brasil. Dessa forma, seria possível 

desenvolver conhecimentos adquiridos na formação inicial, alinhando-os ao exercício da função dentro 

de um contexto escolar já estabelecido, o que condiz com o pensamento de Antonio Nóvoa, no livro 

de sua autoria Os professores e a sua formação (1992), ao afirmar que ações formativas possam desenvolver 

processos epistemológicos que retornem para o desenvolvimento da organização, das pessoas e da 

comunidade educativa que as envolve. 

Desde a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), construído a partir das 

disposições da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, as atribuições dos professores remetiam não 

apenas ao ensino de conteúdos da sua área de atuação, como por exemplo, Língua Portuguesa ou 

Geografia, mas também a uma pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos que pudessem articular 

os conteúdos fundamentados nos princípios de intertextualidade. Cabe lembrar que a Resolução 

CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, expedida pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), 

regulamentando as Diretrizes Curriculares a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior, curso de licenciatura, de graduação plena no Brasil foi baseada nos artigos 12 e 13 da LDB, 

                                                             
1 Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - IFPA/Santarém. 
Mestre em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás - UFG/Regional Catalão. 
2 Docente da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Africana pela 
Universidade Federal de Goiás. 
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trata das atribuições dos estabelecimentos oficiais de ensino e dos docentes, respectivamente, quanto 

ao desenvolvimento de práticas de formação docente.  

Nesses documentos, não há previsão de disciplinas obrigatórias relacionadas à prevenção ao uso 

de drogas nos currículos dos cursos de formação de professores em nível de graduação, mesmo que os 

malefícios causados pelo uso de drogas por parte de adolescentes já fossem reconhecidos por 

organizações intersetoriais em todo o mundo. Entretanto, a Resolução CNE/CP 1/2002, em seu artigo 

14, inciso 2º, discorre sobre a responsabilidade das instituições formadoras de professores da educação 

básica promoverem projetos de formação continuada “na definição da estrutura institucional e 

curricular do curso, caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie 

oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras” (Brasil, 2002). 

Assim, o Estado viu-se obrigado a ofertar cursos e projetos de formação continuada para 

docentes da educação básica em todo o país por razão bastante incisiva: o caráter preventivo ao uso de 

drogas por crianças e adolescentes é exigido por organizações internacionais das quais o Brasil faz parte, 

como a Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1948, reverberando nas consecutivas legislações 

aprovadas e promulgadas desde então. 

Retornando para o nosso foco em refletir sobre o a formação continuada docente, 

proporcionada pelo Curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas, disponibilizando o 

projeto de intervenção elaborado visando nossa escola de atuação época, utilizamos as técnicas de 

revisão bibliográfica, incluídos dados interinstitucionais e análise documental. Assim, norteamos nosso 

texto de forma descritiva e reflexiva acerca do curso e suas implicações, bem como do projeto e seu 

alinhamento com os propósitos do curso e ação docente. 

 

CURSO DE PREVENÇÃO DO USO DE DROGAS PARA EDUCADORES DE ESCOLAS 

PÚBLICAS 

A dependência de drogas é um dos temas de grande preocupação nacional e internacional, 

devido não só aos danos causados à saúde individual e coletiva, mas também pelo impacto em toda a 

sociedade, exigindo para sua prevenção e enfrentamento a adoção de políticas e ações articuladas que 

visem minimizar as consequências deste problema social, bem como conscientizar os alunos sobre o 

tema em questão. O grande desafio consiste em preparar educadores para a abordagem do uso abusivo 

de álcool e drogas, previsto como conteúdo transversal do currículo escolar nos PCN3 do Ensino 

Fundamental II e Médio no Brasil.  

                                                             
3 Documento elaborado pelo Governo Federal que orientou o Ensino Fundamental no Brasil de 1998 a 2017, quando foi 
substituído pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
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Entendemos que é necessário estudo e projetos de intervenção preventiva para que as situações 

de risco sejam amenizadas. Nessa vertente, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), 

vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), juntamente com a Secretaria de Educação Básica do Ministério 

da Educação (MEC), ofertou gratuitamente o Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores 

de Escolas Públicas, cujo objetivo era promover a formação de profissionais das escolas públicas para 

atuarem na prevenção do uso álcool e outras drogas no contexto escolar (Brasil, 2012).  

O objetivo do Curso é preparar esses profissionais para a realização de ações preventivas na 
escola e de desenvolvimento de abordagens adequadas nas situações de uso de álcool, crack e 
outras drogas, além de outros comportamentos de risco. Esta edição conta com a oferta de um 
módulo adicional de 60 horas de supervisão para os educadores que apresentarem um projeto 
de prevenção exequível e integrado à rede local. Esses profissionais receberão supervisão de 
tutores capacitados e professores especialistas, com orientação para a implementação dos 
projetos, de forma a desenvolver um modelo efetivo de prevenção do uso de álcool, crack e 
outras drogas no território escolar Ao final do Curso, cada escola deverá apresentar o seu 
projeto de prevenção a ser desenvolvido na própria instituição, a partir da articulação das redes 
sociais e em consonância com as orientações e diretrizes da Política Nacional sobre Drogas 
(PNAD) e do Plano Nacional de Educação (PNE) (Brasil, 2012). 

 

Para tanto, o Poder Público optou por realizar o curso na modalidade de Educação a Distância 

(EaD), com o apoio de Instituições de Ensino Superior (IES) por todo o Brasil, de maneira que 

alcançasse o maior número possível de profissionais. Utilizamos o conceito de Educação a Distância 

estabelecido pelo Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que regulamenta o art. 80 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

Art. 1 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. 

A formação continuada docente estaria se materializando ao permitir que docentes possam 

trabalhar novos temas ao longo de suas práticas pedagógicas, já que a carga horária dos cursos de 

graduação não poderia abarcá-los de maneira mais aprofundada e/ou condizente com a realidade local. 

Assim, vemos o cumprimento do artigo 80 da LDB, no qual “o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 

de ensino, e de educação continuada” (Brasil, 1996). 

Este curso de 180 horas foi realizado na Plataforma Moodle, contendo cinco módulos: 1) O 

educando como sujeito em desenvolvimento: família, escola e políticas públicas; 2) Conceitos e 

Abordagens sobre drogas e prevenção; 3) A prevenção ao uso de drogas no modelo da educação para 

saúde e das redes sociais; 4) Ações preventivas do uso de drogas na escola; e 5) Entrega do projeto de 

Intervenção em Prevenção do Uso de drogas. Em artigo cujo objeto de pesquisa é a avaliação deste 
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curso, Érica Monteiro e pesquisadores de outras instituições afirmam que os objetivos de cada módulo 

abordavam aspectos como o reconhecimento 

da escola enquanto espaço de promoção de saúde, sendo considerada como um ambiente de 
desenvolvimento de ações de prevenção baseadas nas diretrizes de políticas públicas, 
utilizando-se do potencial das redes sociais como metodologia de prevenção. Por fim, as ações 
de prevenção propostas, seguindo as diretrizes pontuadas pelo material didático do curso, 
reconhecem a importância da formação continuada do educador, considerando as demandas 
sociais relativas à promoção da saúde e prevenção do uso de álcool e outras drogas (Monteiro 
et al, 2016). 

Todo o material didático utilizado no curso foi elaborado e distribuído pela Universidade de 

Brasília (UNB), de forma que os cursistas potenciais, professores de escolas públicas, participassem com 

autonomia de todas as atividades, que incluíam fóruns virtuais, atividades colaborativas e questionários, 

bem como a elaboração de projeto de prevenção na escola em que atuavam. O estudo de Monteiro et 

al. (2016) afirma que “a mediação das atividades era feita pelos tutores que atribuíam as notas com base 

em critérios estabelecidos pelos professores dos módulos e discutidos entre tutores e coordenação de 

tutoria”, de maneira que o cursista tivesse acesso a tais informações no próprio Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA).  

Essa capacitação EaD promovida pelo governo federal foi criada em 2012, ofertada em 2014 

sob responsabilidade das Instituições de Ensino Superior. Em 2019, o curso passou a ser da modalidade 

semipresencial direcionada exclusivamente para o Distrito Federal e os municípios de Arapiraca (AL), 

Aparecida de Goiânia (GO), Goiânia (GO), Pedra Preta (MT), Várzea Grande (MT), Recife (PE), 

Jaboatão (PE), Natal (RN), Aracaju (SE), Palmas (TO), conforme dados da nova instituição parceira, a 

Fiocruz.  

Nesta ocasião, houveram alterações no curso: o nome passou a ser Saúde e Segurança na 

Escola4; as instituições promotoras Ministério da Justiça e Segurança Pública (por intermédio da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – 

SENAD) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz-Brasília e com a Universidade de Brasília (UnB), 

com o apoio dos Ministérios da Educação e da Saúde (via Programa Saúde na Escola); a carga horária 

total passou de 180 horas para 248 horas; nível de capacitação para aperfeiçoamento; e 2 mil vagas. 

Ainda em 2019, o Governo Federal lançou a chamada pública nº 005/2019 nos mesmos moldes da 

edição 2014, mas agora com 8 mil vagas e intitulado Saúde e Segurança na Escola.  

Ressaltamos a necessidade de fomento e investimento em projetos que visam melhorar a 

qualidade do trabalho docente e da avaliação dos processos de formação continuada feita pelos próprios 

cursistas durante o período quanto por estudos dessa vertente, para que o poder público tenha 

conhecimento sobre a eficiência dos métodos e conteúdos escolhidos. 

                                                             
4 Site oficial do curso: https://educadores.senasp.gov.br/. 
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Projetos de prevenção ao uso de álcool e outras drogas devem ser planejados e executados 
com base em indicações científicas, de forma a fortalecer as possibilidades de sucesso ao se 
buscar discutir e intervir em uma questão social complexa, como o fenômeno do abuso de 
álcool e outras drogas. Usar estudos consistentes no desenvolvimento de propostas de 
formação continuada de profissionais apresenta-se como estratégia de construção de práticas 
mais eficazes (Monteiro et al., 2016). 

Por conseguinte, o estudo de Monteiro et al. (2016) revela que 98,1% dos 4.960 participantes 

entrevistados aprovam o método de ensino e estratégias utilizados no curso, em que se observaram 

“aspectos de satisfação com o curso e sobre o acesso às ferramentas virtuais de aprendizagem”. Sobre 

o perfil dos participantes, o curso “foi composto predominantemente por mulheres (85,8%) com pós-

graduação (64,8%) e 35,2% afirmaram possuir contato com a temática álcool e drogas no contexto 

escolar”. Considerando que somos parte “dos 21,8% dos alunos inscritos certificados pela participação 

via Plataforma Moodle” (Monteiro et al., 2016), conforme os dados gerais da pesquisa, compartilhamos 

aqui o projeto que elaboramos no quinto módulo do curso.  

 

DO CONTEXTO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO  

O presente projeto de intervenção teve por finalidade abranger a comunidade escolar Escola 

Municipal Franklin Graham, em funcionamento na zona urbana do município de Formosa-GO, em 

2015, que ofertava Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), escolhida por ser nosso local de atuação na época do curso. A ideia era orientar e divulgar 

informações e conhecimentos que pudessem prevenir o uso abusivo de álcool e drogas, praticado pelos 

adolescentes, jovens e adultos, uma vez que o consumo de drogas era um elemento presente naquele 

bairro e nos circunvizinhos. Podemos associá-lo ao reincidente problema agregado: a violência. 

Para Maria Rita da Silva (2011), as drogas lícitas são aquelas legalizadas, produzidas e 

comercializadas livremente e que são aceitas pela sociedade. Os dois principais exemplos de drogas 

lícitas na nossa sociedade são o cigarro e o álcool. Outros exemplos de drogas lícitas: anorexígenos 

(moderadores de apetite), benzodiazepínicos (remédios utilizados para reduzir a ansiedade), etc. Já a 

cocaína, a maconha, o crack, a heroína etc., são drogas ilícitas, ou seja, são drogas cuja comercialização 

é proibida pela legislação. Além disso, o consumo das mesmas não são socialmente aceitas. O quadro 

abaixo, apresentado por Silva (2011), organiza informações sobre apreensões de drogas em Formosa-

GO. 
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Tabela 1. Dados de ocorrências envolvendo apreensão de drogas pela polícia militar na área do 16º 
BPM – Formosa/GO. 

 

 

Os dados acima eram preocupantes tanto para o Poder Judiciário quanto para as instituições 

educacionais do município, uma vez que o número de jovens envolvidos era alto. Dessa forma, o 

envolvimento de escolas no trabalho contra as drogas se fazia necessário. Não era novidade na literatura 

que os dependentes de qualquer vício acabam desestruturando o seio familiar e outros ambientes em 

que estão presentes, provocando assim comportamentos de desrespeito e violência às demais pessoas 

que estão a sua volta. Entendíamos que tanto a escola quanto a família deviam se envolver com a 

atitudes preventivas, transformando a sociedade dependente e violenta em comportamento humano e 

saudável.  

A monografia de Silva (2011) faz considerações e apontamentos bastante pertinentes ao uso de 

drogas no município. Para ela, “os familiares se sentindo excluídos pela sociedade convivendo com o 

preconceito por parte dos vizinhos e de todos os que os conhecem e participam do seu drama familiar, 

buscam soluções para o problema” (Silva, 2011). Dentro desse contexto, determinava-se a imediata 

intervenção de prevenção ao uso de substâncias negativas ao organismo humano. Cabe ressaltar que as 

escolas, juntamente com a família, constituem-se como peças fundamental e necessária para qualquer 

pessoa. Lembrando, ainda, que o conceito aqui utilizado como família diz respeito às pessoas que criam 

e educam os escolares como, avós tios e outros. O fato é que todos precisam ser responsáveis tendo o 

compromisso em promover vidas de qualidade, diante deste cenário.  

Em nossa comunidade, certamente, havia o uso indevido de drogas. Contudo, tanto a escola 

quanto a comunidade evitam ou restringem o assunto, alegando ser o assunto muito complexo e de 

competência de outras instituições além da escola. Justamente por isso, a construção de um projeto 

desse teor teria dificuldades e pouca aceitabilidade. A escola reconhece suas ações de combate às drogas 

como sendo insuficientes, mas que de certa forma atinge casos menos graves. Os programas extraclasses 

apoiam essas iniciativas, mas a adesão ainda estava aquém do disposto nesse curso como desejável. O 

fato de buscar as informações para o diagnóstico da situação da escola e as lideranças entre os alunos 
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seriam iniciativas afirmativas, bem como a elaboração projeto de ação, o qual legitima a ação de combate 

ao uso indevido de drogas. 

O nosso principal intuito era promover um amplo trabalho de educação para prevenir e reduzir 

os problemas decorrentes do uso e comercialização de álcool, fumo e entorpecentes em nossa escola. 

Para isso, traçamos estratégias que fossem capazes de atingir nosso público-alvo, as turmas de 6º ano 

do Ensino Fundamental, de maneira mais humana e respeitosa possível, compatível com a faixa etária 

dos educandos. Assim, listamos os objetivos: 1) sensibilizar os alunos para a abordagem da questão; 2) 

desenvolver a espontaneidade e a autoestima dos alunos para facilitar a comunicação com os pais, não 

só de modo geral, mas em especial sobre a questão das drogas; 3) mobilização da opinião pública escolar, 

mediante campanhas de alerta; 4) identificar quais as causas e consequências dos usuários de drogas e 

quais são as drogas mais utilizadas entre os adolescentes na escola; e 5) compreender os fatores que 

levam os adolescentes ao uso de drogas. 

Fatores de proteção como a Escola, que tem um papel fundamental em nossa sociedade, além 

disso, é certo que a sua importância tem aumentado cada vez mais nas últimas décadas pela ampliação 

das possibilidades de melhorias que o espaço escolar tem proporcionado em nossa sociedade. Por isso, 

os professores do Ensino Fundamental e Médio têm sido constantemente cobrados pelos pais de 

alunos, direção da escola e pela opinião pública em geral para abordarem a questão das drogas em sala 

de aula. 

Para maior sucesso de projetos como esses, é preciso formar parcerias e contar com o apoio 
do poder público e privado, bem como a comunidade escolar em geral. A vizinhança também 
pode ajudar a proteger os alunos, avisando a escola se algum aluno estiver envolvido em uso 
ou comércio ilegal de drogas, estiver sob o efeito de drogas e em risco (Senad, 2010). 

Nesse sentido, muitos questionam a aceitação, por parte da sociedade, das drogas lícitas, uma 

vez que as mesmas são prejudiciais para a saúde e também causam dependência nos usuários. Segundo 

o portal Mundo Educação da UOL, o critério de legalidade ou não de uma droga é historicamente 

variável e não está relacionado, necessariamente, com a gravidade de seus efeitos. Alguns até mesmo 

afirmam que esse critério é fruto de um jogo de interesses políticos e, sobretudo, econômicos. Dentre 

os fatores de risco e de proteção podemos citar no que concerne o envolvimento com drogas ilícitas: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente - Volume II 

/ 96 / 

Tabela 2. Fatores de risco e de proteção. Fonte: os autores. 

Fatores de risco Fatores de proteção 

Fácil acesso às drogas lícitas e ilícitas. Controle efetivo do comércio de drogas legais e ilegais. 

Permissividade em relação a algumas drogas. 

Reconhecimento e valorização, por parte da 

comunidade, de normas e leis que regulam o uso de 

drogas. 

As redes sociais - Internet 
Uso de maneira aleatória e sem orientação dos 

responsáveis  

Liberdade de ir e vir 
A orientação adequada para a liberdade assistida pelos 

responsáveis e os pais 

 

O envolvimento de todos no contexto desenvolvido, almejando mudanças reflexivas de 

comportamentos em relação ao uso drogas, através de vídeos, palestras, reuniões, pesquisas de opiniões 

entre outros, durante todo ano letivo de 2015. Aproveitando ainda outros recursos didáticos diversos. 

Sempre que a escola precisa tomar atitude de interesse coletivo, é feito um momento com os pais e 

responsáveis, bem como com os educandos, mesmo que o comparecimento ou contrapartida seja 

pequeno. Os espaços de diálogo existem, embora pouco explorados. A pesquisa de Silva (2011) revela 

que “55% dos jovens conheceram o vício em suas próprias casas, pois os pais ou alguém como primos 

ou tios, são viciados em alguma droga ilícita ou álcool”. 

Segundo a equipe diretiva de 2015, havia esforços para que a família se aproxime da escola para 

abordar temas dessa natureza, mas a participação dos pais e responsáveis nas reuniões escolares é baixa. 

Através desses dados, há necessidade de manter proximidade da instituição com a comunidade, através 

de atividades sociais que envolvam não só os alunos, mas também seus familiares. As informações 

quantitativas sobre o consumo de drogas nesse ambiente é bem mais que o esperado. Sendo que as 

drogas mais consumidas no âmbito desse contexto, considerando todos os seus atores, são bebidas 

alcoólicas, tabaco, maconha, cocaína, crack, energéticos e medicamentos, conforme o site institucional 

da Polícia Militar de Goiás.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de aprendizagem do professor também requer cuidados e dedicação para que a 

formação continuada reflita no aperfeiçoamento das práticas escolares em diversos contextos e níveis 

de ensino. Sabemos que não é possível assimilar todo o conteúdo disposto nas diretrizes de curriculares 

e suas respectivas mudanças durante o período da licenciatura, o que implica na oferta e manutenção 

de cursos e programas para docentes. Dessa forma, entendemos que iniciativas como o Curso de 
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Prevenção do uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, do Governo Federal legitimam a 

promoção e incentivo à formação continuada prevista pela LDB (1996), além de fomentar ações sociais 

do Poder Judiciário no combate às drogas e violência. 

A Educação a Distância (EaD) potencializou as possibilidades de aprendizagem porque o 

cursista-professor pode acessar inúmeras fontes de informações e dados relacionados à prevenção do 

uso de drogas por meio de arquivos digitais, conteúdos, links, hiperlinks, ferramentas de busca etc. Nesse 

sentido, é necessário que se tenha autonomia, mantendo postura ativa diante da construção de 

conhecimento. No AVA, foi possível acessar os fóruns para interação com o tutor e os demais cursistas, 

quadro de notícias do curso e notas, mensagens com opção de envio de e-mails, biblioteca virtual com 

textos e vídeos, apoio técnico e guia do cursista, de modo a configurar um ambiente intuitivo que 

proporciona interação e colaboração. 

Por fim, entendemos a oferta desse curso de capacitação como uma atitude estratégica do 

Governo Federal focada na formação continuada docente para abordagem preventiva contra o uso 

abusivo de álcool e outras drogas. A intersetorialidade de ações promovidas por várias instituições 

públicas com objetivo de melhoria de qualidade de vida de jovens em situação de vulnerabilidade ou 

exposição às drogas, como vimos nas estatísticas do município de Formosa-GO. Desse modo, ao 

ofertar gratuitamente um grande número de vagas para educadores de todo o Brasil, as instâncias estatais 

demonstram atendimento e cumprimento das disposições legais e internacionais, tanto no investimento 

em formação continuada docente quanto ao cuidado com saúde e segurança de crianças e adolescentes. 

Ainda nesta linha de pesquisa sobre a formação continuada docente, algumas inquietações nos 

norteiam, no sentido de que ampliar as potencialidades do objeto de estudo, de modo que as relações 

entre o mesmo e o contexto de prevenção ao uso de drogas e álcool: Quais as contribuições do curso 

Saúde e Segurança na Escola para a formação dos professores? Como elas poderiam estar imbricadas 

com publicações acadêmicas desenvolvidas pelos estudiosos críticos das políticas atuais, para o alcance 

de uma formação que possibilite avanços significativos no fazer pedagógico? Quais as características 

sociodemográficas dos cursistas, além da avaliação de aspectos de satisfação com o curso e modalidade 

de oferta? 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação em termos de finalidade e objetivo vem sendo largamente discutida no Brasil a partir 

da década de 1990 principalmente após a instituição do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica- IDEB tendo nas provas externas elementos que balizam e norteiam a realidade da qualidade da 

educação no Brasil. 

O IDEB foi criado pelo Inep em 2007 e representa a iniciativa de reunir em um só indicador 

dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações. O referido índice tem sido questionado por ser o único elemento que 

mensura e compõe esse conjunto complexo, que é a educação. Ele também é alvo de críticas por 

desconsiderar no âmbito educacional um debate mais amplo, envolvendo as condições intra e 

extraescolares e por ignorar os diferentes atores individuais e institucionais como elementos 

fundamentais para a análise da situação escolar sob o enfoque da qualidade.  

Dourado e Oliveira (2009) dizem que nos aspectos extraescolares das instituições públicas de 

ensino brasileiras encontramos as marcas de uma sociedade capitalista excludente. Os autores 

evidenciam que, questões sociais latentes dos alunos e dos familiares tais como, desemprego, fome, falta 
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de moradia, violência, sexualidade, desigualdades sociais, assim como a falta de acesso à cultura e à 

saúde, limitam as condições de aprendizagem dos educandos. E no que se refere aos aspectos 

intraescolares, os mesmos autores consideram a gestão escolar, a formação de professor, o acesso, a 

permanência, a organização do trabalho pedagógico como parte integrante do processo de instrução e 

formação dos alunos, sem os quais se torna difícil de pensar concretamente em qualidade da 

aprendizagem.  

Nesse contexto, em que a avaliação em larga escala está sendo utilizada para servir de base para 

o IDEB, o capítulo se propõe a analisar a avaliação em larga escala e sua repercussão na formação e no 

trabalho do professor. Para isso, utilizar-se-á como base metodológica uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, que compreende a construção do conhecimento não tendo um padrão único por considerar 

“a realidade fluente e contraditória e os processos de investigação dependem também do pesquisador 

que implica sua concepção, seus valores, seus objetivos” (Chizzotti, 2010). Assim, a pesquisa é uma 

prática válida e necessária na construção solidária da vida social. Fez-se uma revisão da literatura com 

base em Joana Romanowski e Romilda Ens (2002) em que busca descrever e discutir o desenvolvimento 

de um determinado assunto, sob um ponto de vista teórico ou contextual.  

O capítulo está estruturado para melhor compreensão em quatro momentos: no primeiro, fez-

se uma discussão sobre a avaliação e a formação dos professores no Brasil, destacando as influências 

da avaliação externas na definição de uma proposta que condiciona a formação tanto inicial, quanto 

continuada de professores no Brasil; no segundo momento, discutiu-se a repercussão da avaliação como 

elemento de responsabilização dos professores a respeito da melhoria do IDEB no Brasil, dando 

destaque as nuances dessas exigências e as consequências dela; no terceiro momento, evidenciou-se o 

debate da avaliação e sua repercussão no trabalho do professores apontando as interferências e desafios; 

e, por fim, as considerações finais. 

 

AVALIAÇÃO E FORMAÇÃO E PROFESSORES NO BRASIL  

Desde a década de 1990, a avaliação ocupa um espaço central nas reformas educacionais no 

Brasil. Elas abrangeram todos os níveis e modalidades de ensino, e passaram direcionar as instituições 

o modelo gerencialista de mercado, tendo como referência os princípios da globalização econômica.  

Há quem prefira definir a reforma no campo educacional como “reforma de mercado, ou 

reforma neoliberal ou ainda, de-forma, em vez de re-forma” (Karp, 2012), centrada em sistema de 

responsabilização3 por meio de avaliações em larga escala. Ressalta-se que a organização da referida 

                                                             
3 Responsabilização é diferente de responsabilidade, pelo termo responsabilização se entende imputar responsabilidade 
tornar ou considerar responsável, responsabilidade é caráter ou estado do que é responsável.  



Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente - Volume II 

/ 101 / 

avaliação é estruturalmente dentro da Teoria de Resposta ao Item4 e da divulgação pública dos 

resultados por escolas e se fundamenta em recompensas e sanções o que expõe os professores, 

coordenação e direção das escolas a concepção de desempenho pautada no mérito.  

Para o modelo gerencialista, a lógica obriga as escolas a serem administradas igualmente como 

as empresas, a adotarem a redução de custos e a elevar os índices educacionais, ou seja, fazer mais com 

menos. Eneida Shiroma e Olinda Evangelista (2014) mencionam que esta prioridade pela mensuração 

quantitativa se volta para os resultados de rendimento dos alunos nas escolas, o que acentuou a 

preocupação com a eficácia e a eficiência dentro desse contexto das políticas educacionais, a qual surge 

de forma acentuada por parte do Ministério da Educação o discurso pela qualidade do ensino público. 

Em prol da urgência na melhoria dessa qualidade do ensino na educação básica, o MEC criou 

em 1990 o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que afere rendimento dos alunos por 

meio de uma matriz de referência curricular, além de instituir outros exames tais como: Provinha Brasil, 

ANA, Prova Brasil, ENEM, na educação superior o Exame Nacional de Curso (ENADE) e o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), entre outros, baseados nas prerrogativas 

impostas pelos organismos multilaterais, que não apenas financiam, a partir de empréstimos a educação 

pública, mas, além disso, exigem que sejam mensurados o desempenho dos países que mantêm relação 

econômica com os países signatários.   

Entendemos por avaliação em larga escala ou externa aquela que mede o desempenho escolar, 

de natureza sistêmica, realizada por agente externo à escola, ou seja, segundo Wiebusch (2012) 

indicadores comparativos de desempenho que servirão de base para é um instrumento que 
oferece subsídios para a formulação, a reformulação e o monitoramento de políticas públicas, 
e também para a gestão da educação em nível de sistemas estadual e municipal em suas 
respectivas escolas. Esse tipo de avaliação é importante, pois recolhe futuras tomadas de 
decisões no âmbito da escola e nas diferentes esferas do sistema educacional (Wiebusch, 2012).  

 

Segundo (Gatti et al., 2011) o Brasil tem colocado a avaliação em larga escala como central na 

educação básica, a qual exerce forte influência e direcionamento da formação continuada nos 

municípios aos professores, pelos conteúdos e pelas exigências dos testes nacionais, uma vez que 

tendem a elevar o IDEB5. Além de estar na responsabilização dos professores, quando se deparam com 

cobrança da escola e da secretaria de educação com relação ao cumprimento de índice. As autoras 

                                                             
4 A teoria da resposta ao item (TRI) é uma metodologia de avaliação usada pelo MEC no ENEM que não contabiliza apenas 
o número total de acertos no teste, mas que o item é a unidade básica de análise. O desempenho em um teste pode ser 
explicado pela habilidade do avaliado e pelas características dos itens. Cf. 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/nota_tecnica/2011/nota_tecnica_tri_enem_18012012.pdf. 
5 Segundo Nota Técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (BRASIL, 2017, p. 1), 
“O Ideb é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames padronizados 
(Prova Brasil ou Saeb) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª série 
do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação)”.  
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denunciam que os professores têm perdido autonomia em decorrência da pressão para se chegar aos 

resultados esperados. Com isso, segundo elas, têm-se estabelecido o cumprimento de metas pré-

determinadas para alcance dos resultados de rendimentos do aluno no quesito do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica. 

Nesse sentido, vale mencionar que uma vez centralizado o debate em torno das avaliações 

externas, para se dizer que uma escola tem qualidade ou não, restringe-se a capacidade e oculta-se os 

problemas mais profundos e urgentes que afetam a educação.  

Portanto, torna-se importante ressaltar que a questão de ênfase centrada na avaliação em termos 

dos produtos da aprendizagem no âmbito das políticas educacionais, não é uma especificidade das 

políticas do Brasil, sobretudo no que diz respeito ao discurso da qualidade dos resultados dos diferentes 

níveis de ensino. Diniz-Pereira e Zeichner (2019) dizem que há um movimento global de reformas 

educacionais que vem sendo direcionado pelos organismos internacionais entre esses o Banco Mundial- 

BM e Organização para o desenvolvimento econômico – OCDE que tende a primar pela padronização 

da educação e centralização nos currículos em algumas disciplinas sendo matemática, português e 

ciências, justamente as exigidas nas provas externas. 

Tais organismos definem aos governos as orientações que devem ser seguidas tanto por escolas, 

quanto para a formação dos professores, visto estes serem os principais responsáveis pelo desempenho 

satisfatório dos alunos nos testes aplicados. Assim, a formação continuada do professor é orientada a 

partir do ponto de vista instrumental, auxiliando-o na melhoria do seu desempenho pedagógico. 

Desse modo, passa a ser requerido do professor o cumprimento de um currículo prescrito para 

atingir o objetivo de aprendizagem predeterminada nas matrizes, com descritores definidos a cada 

componente curricular, o que leva as escolas a definirem os seus planejamentos focados no ato de ler e 

escrever e na resolução das quatro operações matemáticas, conforme o conteúdo das avaliações de larga 

escala. 

Essa forma de conceber a avaliação e a formação de professores é bastante problemática, porque 

a avaliação externa em larga escala “desconsidera aquilo o que não for possível de ser mensurado e 

diretamente observável” (Santos, 2004). Inexistindo flexibilidade, ignoram-se as condições materiais das 

escolas e dos professores, as quais não são as mesmas em todo território brasileiro.  

Nesse sentido, ressalta-se que a formação humana deve ser completa, pautada no ato de ensinar 

a ler e a escrever, mas, para além disso, que leve o aluno a saber analisar criticamente a leitura e a escrita 

dentro de um contexto político, social, considerando a realidade, a totalidade e a complexidade 

articuladas ao contexto em que ele vive. 

Portanto, quando se pensa em avaliação na perspectiva dos testes padronizados se reduz e 

minimiza a importância do ato avaliativo como um trabalho pedagógico que educa e emancipa, 
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transformando o ato de avaliar, que deveria incluir e valorizar as etapas do aprender adquirido, em 

outro, que hierarquiza e exclui. E além de tudo, marginaliza, pois aqueles que não se enquadram nas 

expectativas esperadas, são considerados fracassados diante do processo avaliativo. 

Outro aspecto, a destacar em relação às avaliações externas é condicionar a formação continuada 

ofertada aos professores às exigências dos conteúdos que eram exigidos nas provas externas.  Nesse 

sentido, não se deve pensar a formação continuada dos professores apenas para dar conta de testes, 

pois, sua importância como intelectuais orgânicos os coloca para além dessa condição. São atores de 

mudanças e transformação, e a formação continuada é um direito do professor que deve estar integrada 

ao seu desenvolvimento profissional.  

Sendo assim, na próxima seção será analisado o impacto da avaliação em larga escala para a 

formação e ação do professor.  

 

AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFESSOR  

A prática de controle pelo estado de usar testes para comparação de escolas e medidas de 

qualidades diferenciadas tem motivado, segundo Lucíola Santos (2004), uma cultura de desempenho 

em que os professores se dedicam para o ensino de conteúdo, e não mais para a aprendizagem global 

dos educandos. Nesse sentido, o desempenho da escola passa a ser medido pelos resultados dos alunos 

nos testes e não mais pelos aspectos voltados à formação dos valores humanos. 

 Essa análise sobre o desempenho se instala entre os professores, os quais ilustram “um 

comportamento em que vão assumindo toda a responsabilidade por todos os problemas ligados ao seu 

trabalho e vão tornando-se pessoalmente comprometidos com o bem estar das instituições” (Santos, 

2004). No que pese a essa maneira de conceber a aprendizagem dos alunos percebe-se que as 

dificuldades de assimilação do conhecimento são encaradas individualmente por cada professor, como 

um problema pessoal, deslocado de todo o contexto social, político e histórico em que os alunos estão 

inseridos. 

No contexto das avaliações, percebe-se que a cada dia as escolas são responsabilizadas pelos 

fracassos e sucessos dos seus alunos. As práticas avaliativas em larga escala são testes estandardizados 

que servem apenas como controle da força de trabalho da escola - controle pelo processo com bônus, 

e punições - além do que isentam o estado de sua responsabilidade com garantia da educação pública e 

de qualidade.  

Freitas (2012) enriquece o debate ao denunciar as propostas dos reformadores empresariais da 

educação no Brasil, ressaltando que se fundamentam na responsabilização, na meritocracia e na 

privatização da educação pública. Nessa discussão, o discurso sobre a responsabilização se configura de 

acordo com Freitas (2012), por três elementos, a saber: a) testes para os estudantes; b) divulgação pública 
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do desempenho da escola; c) recompensas e sanções. A transferência de responsabilidade sobre a 

formação dos alunos às escolas têm como consequência a implantação de políticas de bonificação e/ou 

premiação docente e a meritocracia, com maior controle de suas funções via os resultados das 

avaliações. No centro, insere-se a ideia que a meritocracia está no controle dos processos, para garantir 

certos resultados definidos a priori em testes padronizados. 

A meritocracia desconsidera o acesso a igualdade de oportunidades, foca somente nos resultados 

e no esforço individual de cada docente. No entanto, as condições efetivas, assim como o processo para 

se chegar aos resultados são desconsiderados. Freitas (2012) acrescenta que nessa lógica, 

[As] diferenças sociais são transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser 
discutido é se a escola teve equidade ou não, se consegue ou não corrigir as distorções de 
origem, e está discussão tira de foco a questão da própria desigualdade social, base da 
construção da desigualdade de resultados (Freitas, 2012). 

Ao assumir essa política, o sistema educacional brasileiro corre sérios riscos. As leituras de 

Ximenes (2009), Freitas (2012) e de Santos (2004) sobre os resultados demonstrados em experiências 

como a dos Estados Unidos, relatado por Ravitch (2011), afirmam que a política de meritocracia não 

gera grandes impactos na melhoria do desempenho dos alunos. Ela se constitui num quadro de 

penalizações, sanções, exposição, desmoralização da categoria dos professores, além da identificação 

dos melhores e piores professores com base em modelos de análises duvidosas, o que foi considerado 

uma década perdida para a educação americana, ocupando a mesma média do PISA há 10 anos. 

Ressalta-se que as Políticas do Ministério da Educação ao estabelecerem uma cultura de 

desempenho e de responsabilização do professor ocasionam uma interferência direta no seu trabalho. 

Santos (2004) sinaliza preocupação ligadas diretamente aos indicadores nacionais de bom desempenho, 

por exemplo, as notas do IDEB.  

Preocupados com o nível de desempenho os professores dirigem as suas atividades para o que 

é cobrado nos testes e, consequentemente, perdem o interesse em trabalhar outras abordagens 

indispensáveis ao ensino-aprendizagem do educando. Este acaba sendo treinado para obter bons 

resultados nos testes, em vez de serem educados no sentido amplo deste terreno.  

O que fica exposto à comunidade educacional e ao público em geral não é tantos os aspetos 
positivos das atividades da escola, mas as falhas que cometeram, aquilo que deixou de ser feito, 
sem, contudo apresentarem uma análise das circunstâncias em que as metas, os objetivos e os 
percursos para alcançá-los foram definidas e executadas por essas instituições (Santos, 2004).  

Freitas (2012) relaciona que a construção da cultura de desempenho e da meritocracia projetada 

pelas avaliações em larga escala resultam em vários fatores, a saber: no estreitamento curricular, pelo 

fato de priorizar a língua portuguesa e matemática; na competição entre profissionais e escolas, pelo 

rankeamento divulgado para a sociedade em geral; na pressão sobre os alunos; nas fraudes; e no 

aumento da segregação socioeconômica dentro da escola e por território.  
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Além desses fatores, agregam-se a essa listagem, a precarização da formação do professor e a 

formação continuada estruturada dentro de uma visão pragmática, restrita a aspectos práticos da 

metodologia, destruição moral do professor, ao submetê-lo a uma responsabilização que ultrapassa sua 

competência. 

A divulgação pública dos resultados por escolas gera constrangimento moral quando aponta as 

piores escolas do país a partir do rankeamento. Todavia, é claro que nem os pais, nem a família, assim 

como a comunidade escolar e os professores vão querer algum tipo de vínculo com a escola de pior 

desempenho. A visão social começa a ser atingida, imagina quando tomarem por base os nomes de 

professores, que efeitos isso causará na classe?  

Ximenes (2012) anuncia uma apreensão quanto à definição do padrão de qualidade como 

exigência de evolução dos resultados aferidos nos testes nacionais -Prova Brasil, Provinha Brasil, por 

exemplo - em especial, no que tange a ampliação do objeto da responsabilização com a inclusão dos 

servidores da educação.  

O autor acredita em uma concepção ampliada de qualidade que não assegure apenas a 

aprendizagem coletiva e/ou individual, a partir das singularidades dos sujeitos, como o único bem 

jurídico a ser protegido pelo direito à educação. Mas, que inclui as dimensões da garantia de insumo, de 

valorização dos professores e de espaços adequados de convívio, de processos educacionais que 

possibilitem o exercício do direito humano, da formação cidadã, para “superar a concepção de que a 

melhoria da qualidade de ensino seja entendida como melhoria nos resultados de avaliação sistêmica” 

(Ximenes, 2012). 

A qualidade programada por meio das avaliações tem enfocado a racionalidade técnica e 

desconsiderado os condicionantes, políticos, econômicos e sociais no momento que enfatiza aspectos 

mensuráveis, reduzindo as referidas dimensões que compõe o que se entende por educação formal.  

Educação é mais do que um direito humano, é mais do que um sistema de socialização de 

conhecimentos, é mais do que um bem público. Educação é um espaço altamente disputado, de 

condição pública e potencialmente de emancipação, importante para o presente e para o futuro 

(Robertson, 2012).   

Torna-se, portanto, essencial rever o papel do estado e das políticas públicas quando estabelece 

como políticas eficazes as de controle, repressão, regulação das questões sociais e políticas. Essa 

expressão contraditória é vista, sobretudo, no discurso da importância atribuída ao desenvolvimento do 

país pela educação e pela figura do professor. Na prática, essa importância é negada ao se propor 

políticas meritocráticas acompanhadas de uma cultura de desempenho em função de avaliações de 

alunos. 



Conquistas, reflexões e desafios na formação continuada docente - Volume II 

/ 106 / 

Corroborando com as ideias de Shiroma e Evangelista (2014) podemos afirmar o quão é 

conturbado o âmbito das disputas em torno da educação institucionalizada e da profissão docente no 

Brasil. Pois, “o que está em disputa é a capacidade de pensar, de refletir, de discernir, do professor e 

consequentemente a de seus alunos, filhos de classe trabalhadora que frequentam a escola pública”.  

Podemos considerar que vivemos um neotecnicismo pela compreensão de Freitas (2012), 

movida pelas políticas de avaliação em larga escala, trazendo a lógica da racionalização nas práticas 

escolares que se materializam no controle dos processos, configurados em padrões medidos por testes 

para garantirem resultados de eficácia e de eficiência. O mercado determina a lógica racionalista ao 

promover a competição entre escolas que estabelecem metas para serem aferidas por meio de testes 

padronizados.  

Para Santos (2004) muitos professores nessa lógica de responsabilização sentem-se culpados 

por todas as falhas ocorridas no processo de escolarização de seus alunos; eles se avaliam e se culpam 

por aquilo que lhes foi direcionado a fazer e não conseguiram realizar, como se isso fosse uma falta 

pessoal. Nesse processo, não negamos a responsabilidade do professor quanto ao desempenho de seus 

alunos e eles próprios não se eximem disso, mas grande parte dos problemas que enfrentam nesse 

campo é de ordem econômica, social e não apenas relacionados ao seu trabalho pessoal (Santos, 2004). 

Essa é a lógica mais recente posta, que tudo deverá responder aos padrões previamente 

determinados, o professor precisa ensinar bem, ser eficiente e gerar resultados satisfatórios, entretanto, 

esses resultados serão avaliados nos testes em larga escala, que definem um padrão de qualidade de 

ensino. Nesse cenário, analisar-se-á a seção sobre a avaliação e os seus efeitos sobre o trabalho docente 

no contexto da avaliação em larga escala.  

 

AVALIAÇÃO E TRABALHO DOCENTE  

Ao analisar o trabalho docente, percebe-se que a avaliação externa ignora os principais 

protagonistas que se inserem no processo de ensino e aprendizagem: professores e alunos. Estes acabam 

sendo os mais afetados pela lógica pragmática do conhecimento. Os docentes por serem excluídos das 

ações de organização e planejamento das políticas em educação, pois, os instrumentos avaliativos e os 

conteúdos são previamente selecionados e direcionados para fins de execução; e os alunos por sofrer 

as consequência da mensuração da aprendizagem, a princípio por lhes tirarem o direito ao acesso sobre 

o conhecimento global dos componentes curriculares, uma vez que as aulas são intensificadas para o 

treinamento da assimilação apenas das disciplinas de matemática e português.   

Estudos sobre o trabalho docente ressaltam que ele perpassa pelas condições subjetivas e 

objetivas, relacionadas, por exemplo, à formação inicial e continuada dos professores, pela reflexão dos 
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docentes a partir da atuação deles nas escolas, pelas condições de trabalho, que se efetivam por meio 

da (des)valorização e da remuneração. 

Autores como Enguita (1991) e Apple (1987) e Pucci et al. (1991) evidenciam que a 

"proletarização" do trabalho do professor tem reverberado nas escolas muito por conta de que tem se 

tentado adotar a mesma lógica do processo de trabalho fabril ao sistema escolar, como não se tratasse 

de natureza distintas de trabalho e ambiente.  

Com isso, tem-se visto de modo mais presente a concepção de organização da escola tomando 

como referência a gestão empresarial, em que o trabalho docente divide-se entre quem planeja e quem 

executa, extraindo-se a autonomia dos professores e consequentemente o alienando do seu trabalho. 

Em que pese sobre esse aspecto, percebe-se que os processos são dados de modo racionalizados, não 

permitindo que a criatividade e a criticidade sejam elementos mediadores do planejamento pedagógico.  

A esse estranhamento no qual a avaliação é utilizada como instrumento de controle do trabalho 

docente Karl Marx (1964) denomina de trabalho alienado.  

O produto do trabalho é o trabalho que se fixou num objeto, que se transformou em coisa 
física, é a objetivação do trabalho. A realização do trabalho constitui simultaneamente a sua 
objetivação. A realização do trabalho aparece na esfera da economia política como 
desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação 
como alienação (Marx, 1964).  

Em se tratando da alienação do trabalho do professor, percebe-se que ela se dá a medida que os 

organismos externos - instituições que compreendem a educação a partir da concepção econômica - 

passam a interferir sobre as ações que ocorrem no espaço intraescolar. À exemplo, destaca-se o caso 

das políticas de avaliação orientadas pelos organismos externos nacionais e internacionais, os quais 

indicam a objetivação e a desrealização do trabalho docente, subjugando professores a cumprirem o 

que lhes são impostos, colocando-os como os vilões da própria atividade que executam (Dal Ri; Floro, 

2015). 

Nesse sentido, para tais organismos as políticas de avaliações servem como parâmetro de 

controle do trabalho docente - mesmo de modo implícito -, pois elas possibilitam à aferição da 

produtividade, por meio dos resultados de rendimento dos alunos explicitados nas provas. Elas, 

também podem ser entendidas como uma importante estratégia de controle do ponto de vista 

ideológico, a medida que influenciam a prática docente, assim como definem o tipo de sujeito que será 

formado. Considerando que a formação dos alunos será o produto resultante dos conteúdos, 

metodologias e processos desenvolvidos ao longo do percurso escolar (Dal Ri; Floro, 2015). 

As políticas de avaliação externa, portanto, objetivam alinhar o trabalho docente de modo 

padronizado, o qual submete a prática pedagógica dos professores a modelos e prescrições que devem 

ser seguidas (Dal Ri; Floro, 2015). A concretização se dá por meio de cursos de reciclagem, formações 
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continuadas, formação em serviço em que o treinamento dos professores é orientado no sentido de 

fazer com que os alunos fiquem aptos a serem submetidos a provas objetivas. A eficiência e a eficácia 

são as linhas que orientam tais formações, uma vez que a intenção é fazer com que os educandos atinjam 

o maior número de acertos e, com isso, possam ser alcançados os índices por escolas. 

No que tange à avaliação e qualidade do ensino, Gatti (2014) menciona que as avaliações 

possuem uma carga de valor significativo sobre o trabalho docente, assim como às instituições a elas 

subordinadas. Para a autora, as avaliações não são neutras, sobretudo, quando associadas às políticas 

públicas, pois determinam seus consequentes e evidenciam o papel institucional, social e/ou 

educacional a elas atribuídos, ou seja, a que ideário se vincula e o que delas se espera. 

 Gatti (2014) diz que tais medidas nem sempre corroboram com a valorização, à carreira e as 

formações continuadas adequadas às reais necessidades de professores e alunos. Para ela, as políticas 

que se pautam a priori por modelos que associam “a utilização do desempenho de alunos em avaliações 

externas de sistema como indicador do desempenho docente”, desconsideram o contexto sócio, 

político, cultural e histórico em que escolas, professores e alunos estão inseridos. 

Gatti (2014) entende que a avaliação do trabalho docente deve ser analisada a partir de aspectos 

qualitativos, menos numérico, tendo como referência a realidade concreta das instituições de ensino, 

considerando as reflexões, a convivência, a troca entre os pares. Essa maneira, em dada escola, pode 

combinar aspectos próprios às suas condições e contexto local, conjugados com aspectos mais amplos 

da finalidade das escolas e do trabalho docente em uma rede, numa determinada sociedade (Gatti, 2014).   

Portanto, no que se refere aos professores, as avaliações passam a perder o sentido quando não 

refletem em mudanças na melhoria das condições do trabalho dos docentes, quando são utilizadas única 

e exclusivamente com o intuito de ranquear resultados e gerar indicadores, “sem ter sentidos concretos 

para estes, as avaliações caem num vazio, não mobilizam e não geram consequências positivas” (Gatti, 

2014). 

Ao trabalho docente, Gatti (2014) destaca a questão do desenvolvimento profissional em que 

integra-se, sobretudo, com a ideia de evoluções/revoluções nos diferentes ciclos da vida de um 

profissional docente, em perspectivas de desenvolvimento humano adulto, associado ao 

desenvolvimento profissional. Para tanto, não tem como desassociar, embora os governos insistam em 

fazer, a qualidade das condições pessoais/profissionais dos professores. Para a autora, só é possível de 

se conceber a avaliação do trabalho docente mediante a valorização deste trabalho, o qual deve ser 

oferecido elementos para o desenvolvimento profissional contínuo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação externa ou larga escala é uma das dimensões que interfere sobre a formação e o 

trabalho docente. Nesse sentido, devem ser considerados aspectos como condições e valorização 

profissional, em que a qualidade do ensino, perpasse pela formação humana mais ampla. Portanto, 

adotar como parâmetro aspectos quantitativos tem sido a política adotada pelos últimos governos. Tais 

políticas importam-se com os números e as estatísticas, descontextualizadas e amparadas apenas em 

indicadores de desempenho, porém deslocadas da realidade concreta de professores e alunos. 

As escolas públicas, assim como os professores que atuam nestas instituições são as maiores 

vítimas da lógica que mede a qualidade da aprendizagem a partir de dados numéricos, informações que 

consideram friamente os resultados do bom ou mau desempenho das escolas, sem no entanto analisar 

profundamente o contexto em que elas estão inseridas.  

É preciso que se investiguem essas situações e que se coloque à luz da crítica teórica as nuances 

que envolvem a questão da qualidade da educação, compreendendo e intervindo concretamente sobre 

tal realidade. Os estudos revelam que historicamente a educação brasileira tem sobrevivido de políticas 

compensatórias, que funcionam a partir de medidas paliativas, pois, não agem na raiz do problemas, 

não resolvem situações como o desprestígio dos professores, assim como a desvalorização que já ocorre 

no país há séculos e muito menos as questões que envolvem o acesso efetivo de uma educação de 

qualidade. 
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