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RESUMO 
 

O propósito deste trabalho é discutir a formação de professores na escola, 
especialmente no horário de Atividades Complementares (AC). A questão 
orientadora foi: O espaço de AC na escola tem condições de possibilitar uma 
formação docente orientada pela racionalidade crítica?A pesquisa teve o objetivo 
de analisar os limites e as possibilidades para que se desenvolva uma formação 
orientada pela abordagem crítica, tendo como principal referencial a Teoria Crítica 
do Ensino de Carr e Kemis (1988). Os dados foram constituídos por meio de 
observação participante realizada em uma escola pública da rede estadual de 
ensino na cidade de Jitaúna/BA, com registros em diários de campo e gravações de 
áudio dos encontros de AC, realizados na escola com os professores da área de 
Ciências da Natureza e Matemática e de entrevistas com esses docentes. A análise e 
discussão dos dados foram realizadas com a técnica de Análise Textual Discursiva 
(MORAES; GALIAZZI, 2007), orientada por quatro categorias pré-estabelecidas 
extraídas do principal referencial: autorreflexão, reflexão coletiva, discussão 
dialética e pesquisa. Como resultado, observamos possibilidades de aproximação 
com uma formação de caráter crítico pela presença de determinadas características 
como a autorreflexão e a reflexão coletiva, que podem ser desenvolvidas nas 
discussões das AC e podem ser potencializadas para fomentar uma reflexão crítica. 
Por outro lado, realização de pesquisas, ainda está muito distante de ser 
desenvolvida, devido à privação de tempo dos professores. No entanto, os limites 
encontrados podem ser superados por meio de enfrentamento coletivo de maneira 
que consideramos que é possível uma formação orientada pela racionalidade 
crítica na escola. 
 
Palavras-chave: Formação docente; Atividade complementar; Formação crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to discuss the training of teachers in school, especially 
in the Complementary Activities hours (AC). The guiding question was: AC space 
in the school is able to enable teacher education guided by critical rationality? The 
research aimed to analyze the limits and possibilities in order to develop training 
guided by the critical approach, the main reference the Theory of Education 
Critical Carr and Kemis (1988). The data were made through participant 
observation conducted in a public school in the state schools in the city of Jitaúna / 
BA, with records in field diaries and audio recordings of AC meetings, held at the 
school with the area of teacher Natural Sciences and Mathematics and interviews 
with these teachers. Analysis and discussion of the data were performed using the 
technique of Textual Analysis Discourse (MORAES; GALIAZZI, 2007), guided by 
four pre-set categories taken from the main reference: self-reflection, collective 
reflection, dialectical discussion and research. As a result, we see possibilities of 
approximation with a critical character formation by the presence of certain 
characteristics such as self-reflection and collective reflection, which can be 
developed in discussions of AC and can be leveraged to promote critical reflection. 
On the other hand, conducting research, it is still far from being developed, due to 
the deprivation of teachers' time. However, the limits found can be overcome 
through collective coping way we consider that it is possible training guided by 
critical rationality in school. 
 
Keywords: Teacher education; Complementary activity; Critical training. 
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APRESENTAÇÃO PESSOAL 

 

Antes de iniciar as discussões sobre este trabalho, acho pertinente relatar o 

meu percurso de formação acadêmica e a interação deste com minha pesquisa. 

Nascido numa família de professores com pais costureiros, via desde 

pequeno, por meio de meus três irmãos, o papel da educação na vida das pessoas. 

Estudante de escola pública tive duas formações antes de ingressar na 

universidade, em 1996, me formei em técnico contábil, único curso de escola 

pública do meu município na época, profissão que nunca exerci por falta de 

afinidade. E em 1999, conclui o curso de formação geral, opção que surgiu logo 

após a extinção do curso de contabilidade. Fiz esse curso como forma preparatória 

para ingressar na universidade, pois não tinha condições de pagar um curso pré-

vestibular. Deu certo, pois na terceira tentativa e no último ano de curso eu 

ingressei na faculdade. 

Desde o meu primeiro vestibular eu queria ser professor, e, foquei nas 

Ciências, curso oferecido na época pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) de Jequié. Com a mudança da licenciatura curta para a plena, fui 

aprovado na primeira turma de Biologia (noturno) da universidade. No mesmo 

ano, consegui uma bolsa para cursar Magistério num colégio particular de minha 

cidade. Como no município de Jitaúna/BA, onde moro, este curso 

profissionalizante abria portas para um emprego, cursei os dois. No final do ano 

2000, conclui o magistério e, no ano seguinte, comecei a lecionar na própria escola 

em que me formei, muito pelo status de ser um estudante universitário, condição 

não muito comum na cidade. 

Comecei, lecionando Filosofia e Sociologia e, por causa disso, para melhorar 

minha formação ingressei num curso de teologia para leigos que contemplava 

essas disciplinas em seu currículo. Logo, recebi outro convite para lecionar 

Ciências numa escola particular. Aceitei prontamente e esta experiência contribuiu 

muito para minha formação, pois já estava em atividade na sala de aula desde o 

início de minha formação como licenciado em ciências biológicas. Já com um 
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pouco de experiência ampliei meu mercado de trabalho e ingressei em colégios 

particulares de Jequié e Ipiaú. Começava a entender um pouco sobre a 

proletarização da profissão docente, a baixa remuneração que impulsiona a 

agregar mais turmas na carga horária e que consequentemente reduz o tempo do 

profissional, influenciando na qualidade de sua prática.  

Em 2003, conclui minha licenciatura, já com bastante experiência em sala de 

aula e aquela altura com o tempo consumido por três colégios e um cursinho pré-

vestibular. No entanto, com a insegurança e instabilidade do mercado privado da 

educação, era chegada a hora de começar minha empreitada na rede pública. 

Buscando desenvolver minha formação fiz duas pós-graduações Lato sensu 

também na UESB, uma antes de ingressar na rede pública de ensino na área de 

ecologia, em 2006, e outra depois de ingressar na rede estadual de ensino e na rede 

municipal de Ipiaú na área de ensino de ciências, em 2008. 

No decorrer de minha formação, pude vivenciar muitas experiências, boas e 

ruins, que me fizeram refletir em vários aspectos da formação. Vivenciei a vontade 

de alguns e a falta de perspectiva de muitos iniciantes na profissão, o compromisso 

de certos veteranos e, em contraponto, a acomodação de outros, paradoxos que me 

incomodavam como professor, isso, apenas para citar alguns dilemas. 

Percebi com o tempo, que uma boa prática educacional quando realizada 

sozinha, pouco transforma esta realidade, refletir e agir individualmente pouco 

contribuiria para transformação desta condição. Por isso, procurei buscar subsídios 

que ao menos pudessem levantar discussões a respeito destas e de outras situações 

sociais do processo educacional. 

Nunca parei de estudar, no entanto, demorei a perceber que muito do que 

buscava para o meu desenvolvimento não me fazia refletir sobre minha própria 

prática, e,em contato com colegas de profissão que comungavam de ideias 

semelhantes, pude perceber que a pesquisa poderia me ajudar neste processo. 

Busquei o mestrado, foi difícil ingressar, mas consegui e juntamente com minha 

orientadora pude direcionar o foco de minha pesquisa para esta realidade que me 

inquietava e pesquisar a respeito de uma possibilidade de desenvolver uma 
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formação docente, na escola, mais próxima das situações histórico-sociais, ou ao 

menos, levantar discussões que possam fomentar uma transformação desta 

realidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação docente é uma temática bastante discutida atualmente, os 

processos históricos e as condições nas quais se desenvolve este processo 

potencializam a necessidade de aprofundamento dessa discussão. Neste sentido, é 

preciso que se esclareçam os diversos aspectos e abordagens deste tema para que 

seu significado não se esvazie. 

Segundo Imbernón (2010), historicamente a profissão docente, caracterizou-

se pela capacidade de dominar o conhecimento das disciplinas, estabelecidos de 

antemão, para assumir o papel de ensiná-los, característica atualmente entendida 

como insuficiente devido à complexidade da prática educacional. Por isso, é 

preciso também, por parte dos docentes, ter autonomia de poder tomar decisões 

sobre os problemas educacionais e refletir sobre a prática com perspectiva 

educativa e social de mudança. 

Impulsionadas pelas aspirações de formação dos sujeitos racionais e sua 

pretendida emancipação, foram desenvolvidas muitas perspectivas de 

racionalidade que orientam a construção do pensamento e a interação com os 

problemas. Neste contexto, a educação começou a ser compreendida como um 

processo que forma pessoas racionais. Entretanto, segundo Arantes (2015), esta 

deve desenvolver uma racionalidade que vise à formação plena e consciente do 

indivíduo que vai integrar a sociedade, tornando-se útil a si e para os outros, 

capaz de modificar as estruturas, agindo de modo voluntário e intencional, 

individual ou coletivamente, considerando o contexto histórico-social. 

Pesquisas na área de Educação (SILVA, 2014; CHAPANI, 2010; LIBÂNEO; 

PIMENTA, 1999; GIL-PEREZ; CARVALHO, 2006) apontam para renovação dos 

processos de Formação de Professores, mostrando a necessidade de se superar a 

formação orientada pela racionalidade técnica, abordagem que utiliza o método 

científico para resolução de problemas, buscando a solução por meio da 

confirmação de resultados pré-estabelecidos pela teoria. No contexto atual, uma 

formação que não considere os processos sócio-culturais e políticos da sociedade 
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não satisfaz a necessidade de uma educação capaz de promover uma 

transformação social. 

Neste contexto, segundo Imbernón (2010), a formação assume um papel que 

transcende o ensino, numa atualização didática, pedagógica e científica e fomenta 

a possibilidade de criação de espaços reflexivos e de participação dos agentes 

envolvidos. Assim, este processo funciona como um estímulo crítico para se 

refletir sobre elementos que possam superar situações perpetuadas de alienação 

profissional, formando o professor na mudança e para a mudança (ADORNO, 

2002; CARR; KEMMIS, 1988). 

Para atender a estas demandas defendemos uma perspectiva de formação 

que esteja atrelada aos processos historicamente localizados nos contextos sociais 

e políticos, assim, a formação crítica apresenta-se como uma abordagem capaz de 

romper com propostas que se limitem à formação conservadora orientada pela 

racionalidade técnica e caminhe em direção à transformação da sociedade e a luta 

dos educadores por justiça social, como afirma Diniz-Pereira (2014). 

Definida a abordagem da formação, delimitamos a modalidade em que ela 

ocorre. Segundo Gatti (2008), a formação continuada pode ser classificada em 

vários tipos e, um deles é a formação em serviço, que pode ser desenvolvida por 

meio de participações em eventos, congressos e no próprio ambiente escolar. 

Algumas pesquisas (OLIVEIRA, 2006; IMBERNÓN, 2010; TELES, 2014), 

apontam para o papel da escola como espaço de formação docente, salientando 

sua relevância neste processo por possibilitar discussões em grupo, troca de 

experiências e reflexão sobre a própria prática. Realizando um levantamento mais 

amplo de pesquisas sobre Formação Docente no ambiente escolar no banco de 

teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior(CAPES), 

foi possível, buscando por formação docente (ou de professores) na escola (ou no 

ambiente escolar), verificar que a maioria das pesquisas apresenta esta formação 

na modalidade de cursos realizados na escola ou na universidade.Identificamos 

apenas quatro pesquisas que consideraram a perspectiva dos professores da escola 

para o desenvolvimento da formação, sendo três na modalidade de educação 
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infantil (OLIVEIRA, 2011; GALINDO, 2011; PURIN, 2011) e uma no ensino médio 

(BRITO, 2011). Vemos aqui, o ambiente escolar como um espaço com possíveis 

potencialidades que precisa ser explorado, um ambiente que pode fomentar 

muitas oportunidades para o desenvolvimento formativo permanente, que 

permite livres discussões teóricos-práticas para o desenvolvimento do processo de 

formação docente, como afirma Porto (2013). 

Neste ambiente, destacamos o espaço das Atividades Complementares 

(AC), período reservado na carga horária dos professores para realização de 

formação e atividades pedagógicas como planejamento, elaboração de provas e 

atividades etc, realizado coletivamente na escola, com potencialidades para se 

transformar em um espaço que desenvolva a formação orientada pela 

racionalidade crítica. 

Nesta perspectiva, torna-se relevante estudar este espaço e os processos que 

favoreçam a formação docente no ambiente escolar. Assim, levantamos o problema 

de pesquisa: de que forma o espaço de AC na escola tem condições de possibilitar 

uma formação docente orientada pela racionalidade crítica? 

Tomando como base esta possibilidade, é preciso avaliar o ambiente escolar 

como componente relevante para este processo para que se possam apontar 

caminhos que favoreçam a formação docente. Desta forma, o objetivo desta 

pesquisa é: avaliar os limites e as possibilidades do espaço escolar das AC em 

desenvolver uma formação docente orientada pela racionalidade crítica.  

A pesquisa foi desenvolvida numa escola da rede estadual do município de 

Jitaúna/BA, em três etapas: observação participante, entrevista e análise dos 

dados. A observação ocorreu no horário das AC da área de Ciências da Natureza e 

Matemática, sendo elaborado um diário de bordo descritivo reflexivo de acordo 

com Bogdan e Biklen (1997) e realizadas gravações de áudio; as entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas após o período de observação com todos os 

professores da área que frequentavam as AC; para constituição dos dados foi 

escolhida a técnica de Análise Textual Discursiva – ATD (MORAES; GALIAZZI, 

2007). 
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A dissertação apresenta a seguinte estrutura: 

No capítulo 1, discutimos a formação docente, elucidando os aspectos da 

formação cultural (ADORNO, 2005), enfatizando também os processos de 

semiformação; as abordagens de formação (CARR; KEMMIS, 1988), apresentando 

as características das racionalidades técnica, prática e crítica; a formação de 

professores no Brasil (CHAPANI, 2010), apontando os acontecimentos que 

conduziram historicamente este processo em nosso país; a formação continuada 

(GATTI, 2008), apresentando as diversas modalidades deste tipo de formação; a 

formação em serviço na escola (IMBERNÓN, 2010), apontando as características 

deste espaço favoráveis à formação; a caracterização das AC, com suas bases 

legais, tempo de carga horária, tipos de atividades desenvolvidas e aspectos 

históricos deste espaço no ambiente escolar. 

No capítulo 2, discorremos sobre os detalhes do desenvolvimento 

metodológico da pesquisa, nas suas fases de observação participante, entrevistas e 

análise de dados de acordo com a proposta de Moraes e Galiazzi (2007). 

Descrevendo as ações desenvolvidas nos encontros e apresentando os materiais 

utilizados nos ANEXOS do trabalho. 

No Capítulo 3, discorremos sobre os encontros desenvolvidos no horário de 

AC, por meio do diário de campo. 

No capítulo 4, fizemos a discussão dos resultados apresentados orientada 

pela técnica de ATD (MORAES; GALIAZZI, 2007), considerando as categorias 

estabelecidas a partir do referencial teórico (CARR; KEMMIS, 1987) e as categorias 

emergentes do processo de unitarização dos textos. 

Nas considerações finais, voltamos ao objetivo da pesquisa, discutindo e 

refletindo sobre os limites e as potencialidades para o desenvolvimento da 

formação docente orientada pela racionalidade crítica. 
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CAPÍTULO 1 – FORMAÇÃO DOCENTE 

 

A formação docente caracteriza-se por um processo contínuo de construção 

e reconstrução de conhecimentos, saberes e práticas. Atualmente ela é alvo de 

muitas pesquisas em educação. Autores como Freitas e Villani (2002), Gil-Pérez e 

Carvalho (2006), Cachapuz (2005), Imbernón (2010), Carvalho e Chapani (2012), 

entre outros, discutem vários aspectos desta formação, suas tendências, seus 

limites, seus problemas e sugerem alternativas ao modelo atual. Sem dúvida, esta 

gama de pesquisas e discussões contribui para o fortalecimento do debate a 

respeito deste processo.  

Mas, quando falamos de formação docente, de qual formação estamos 

falando? Cabe aqui salientar que este processo pode se desenvolver de diferentes 

formas e níveis e ser fundamentada em diferentes perspectivas teóricas. Para 

iniciar as discussões nesta pesquisa, primeiro iremos nos posicionar em relação à 

perspectiva de formação que defendemos, apresentando alguns aspectos históricos 

relevantes para o desenvolvimento deste processo, bem como as características das 

principais abordagens de formação. Neste contexto, ao tratar de formação, 

queremos discutir “[...] as formas de pensamento que estão sendo difundidas no 

que diz respeito aos professores e, por extensão, ao ensino escolar e sua relação 

com a sociedade [...]”, como afirma Contreras (2002, p. 26). 

 

1.1. Categorias de Formação 

 

Neste ponto, queremos caracterizar um conceito sobre formação que 

norteará as nossas discussões a respeito da formação docente. Para isso, 

utilizaremos o que vamos chamar de categorias de formação fundamentadas em 

Adorno (2005). Filósofo e sociólogo alemão, Theodor Adorno, apesar de não ser 

considerado um teórico da educação, acabou por adentrar na área ao tentar 

entender a burguesia industrial de sua época. Um dos primeiros membros da 

Escola de Frankfurt, que consistia em um grupo de intelectuais marxistas não 
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ortodoxos, alemães, que, a partir de 1920, desenvolveram pesquisas e intervenções 

teóricas sobre problemas filosóficos, sociais, culturais, estéticos gerados pelo 

capitalismo tardio e influenciaram sobremaneira o pensamento ocidental do início 

do século passado (PUCCI, 2001). Os principais membros da escola foram Walter 

Benjamin (1892-1940); Max Horkheimer (1895-1973); Herbert Marcuse (1898-1979), 

Theodor W. Adorno (1903-1969) e Jürgen Habermas. Este grupo propunha a Teoria 

Crítica como projeto filosófico e político, esta corrente de pensamento pode ser 

definida em sua vertente principal como um projeto de racionalização da 

sociedade ligado à ideia da emancipação, uma autoconsciência social crítica que 

busca a transformação e a emancipação social por meio do esclarecimento. 

Adorno (2005) fazia críticas à alienação latente da sociedade em relação à 

imposição capitalista e defendia as mudanças da estrutura social. Ele afirmava que 

a cultura estava deixando de ser algo espontâneo e popular para se tornar um 

produto padronizado, uma indústria cultural que alimenta a necessidade por 

semicultura. 

 

Tal denominação evoca a ideia, intencionalmente polêmica, de que 
a cultura deixou de ser uma decorrência espontânea da condição 
humana, na qual se expressaram tradicionalmente, em termos 
estéticos, seus anseios e projeções mais recônditos, para se tornar 
mais um campo de exploração econômica, administrado de cima 
para baixo e voltado apenas para os objetos supra mencionados de 
produzir lucros e de garantir adesão ao sistema capitalista por 
parte do público (DUARTE, 2003, p.9).  

 

Impulsionada pelo consumo de informações e bens culturais homogêneos, a 

sociedade entrega-se sem reflexão, indo ao encontro dos valores da sociedade de 

consumo, sendo incapaz de adquirir autonomia, característica ideal para uma 

sociedade democrática. A indústria cultural acaba por padronizar valores, modos 

de pensar e agir para que todos vivam de forma pacífica, inertes as situações 

sociais contentando-se e adaptando-se ao que é oferecido deformando a formação 

cultural.Como afirma Adorno (2002, p.23): 
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O princípio básico consiste em lhe apresentar tanto as necessidades 
como tais, que podem ser satisfeitas pela indústria cultural, quanto 
por outro lado organizar antecipadamente essas necessidades de 
modo que o consumidor a elas se prenda, sempre e apenas como 
eterno consumidor, como objeto da indústria cultural. Esta não 
apenas lhe inculca que no engano se encontra a sua realização, 
como ainda lhe faz compreender que, de qualquer modo, se deve 
contentar com o que é oferecido. 
 

 

Adorno (2005) indica dois caminhos para formação social: a formação 

cultural, é que a cultura tomada pelo lado de sua apropriação subjetiva e a 

semiformação (semicultura), a cultura entendida como conformar-se à vida real, 

destacando unilateralmente o momento da adaptação. Apesar de toda ilustração e 

de toda informação que se difunde (e até mesmo com sua ajuda) a semiformação 

passou a ser a forma dominante da consciência atual. 

A semiformação, citada por Adorno (2005), não caracteriza uma formação 

pela metade, pelo contrário, apresenta-se como uma barreira que impede o acesso 

à formação cultural, a autonomia social (PUCCI, 2001). A indústria cultural 

difunde bens culturais padronizados que alienam a sociedade que, sem reflexão 

conforma-se com a realidade posta e adapta-se às situações sociais, afastando-se do 

exercício da reflexão crítica e consequentemente da transformação social. Em 

contrapartida, a formação cultural desenvolve-se a partir da apropriação da 

realidade social, seus valores, suas crenças, ações, processos políticos e históricos, 

favorecendo a autonomia das classes que identificam-se como sujeitos 

protagonistas e transformadores da realidade em que vivem. 

Estamos imersos na indústria cultural, rodeados por bens culturais que 

conduzem à semiformação. Neste sentido, a educação não pode refletir aspectos 

deste tipo de formação, temos que pensar numa educação como geradora da auto-

reflexão: educação que se desenvolva enquanto esclarecimento geral, a começar 

pela infância, que ajude a criar um clima espiritual, cultural, que não favoreça os 

extremismos, a insensibilidade, a exploração das pessoas (PUCCI, 2001).Se não nos 

apropriarmos da cultura do meio onde estamos inseridos e considerarmos os 

processos histórico-sociais, a transformação da realidade ficará bem mais distante 
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de ser alcançada e continuaremos inertes e conformados com as mazelas sociais. 

Nestas condições a escola também pode se tornar presa fácil da indústria cultural e 

ser reprodutora e massificadora da semiformação, como enfatiza Pucci (2001, p. 7): 

 

A escola, particularmente, se faz um campo fecundo do 
desenvolvimento do processo semiformacional. A política 
educacional vigente, as propostas curriculares, os conteúdos 
disciplinares, as metodologias e técnicas de ensino tendem, 
funcionalmente, a favorecer um ensino medíocre, superficial, 
acrítico, empobrecido de experiências formativas. A sociedade civil 
brasileira, por meio de suas organizações e movimentos sociais 
conseguiu, após lutas intensas e pressões internacionais, 
universalizar o ensino fundamental para todas as crianças. O 
Estado se curvou à imposição dessas lutas históricas. Mas, 
habilmente, favoreceu condições para o desenvolvimento de uma 
educação semiformativa, utilizando-se da escola, mais uma vez, 
para favorecer os interesses dos grupos hegemônicos da sociedade. 

 

Neste sentido, a emancipação dos sujeitos deve ser o elemento central da 

educação, entretanto, ela não pode ser criada, mas sim, emergir do contexto 

histórico-social no qual está inserido o indivíduo. A formação cultural pode ser 

percebida como o desenvolvimento de racionalidade que permita ao indivíduo 

apropriar-se de sua cultura e localizar-se historicamente na sociedade, sendo capaz 

de modificar-se e modificar o meio onde vive. Assim, é necessário promover uma 

formação docente convergente com uma formação cultural que favoreça a reflexão 

crítica e a transformação social, possibilitando aos agentes desta, perceberem a 

realidade educacional e intervirem neste processo histórico-social. Considerar 

historicamente a realidade na qual se está inserido é permitir reconhecer-se como 

um agente do meio, é fomentar a possibilidade de interagir com esta realidade, de 

transformá-la e, para isso, o caminho mais viável é por meio da reflexão crítica 

sobre estas condições sociais e políticas e, neste caso, educacionais. 

 

1.2. Perspectivas de Formação Docente 
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Para orientação desta pesquisa utilizaremos as perspectivas de formação 

indicadas por Carr e Kemmis (1988), que defendem um projeto de teoria crítica do 

ensino baseado na unidade dialética da teoria educacional e da prática educativa. 

No decorrer da história, os processos de formação docente foram 

influenciados por três concepções: a racionalidade técnica, a racionalidade prática e 

a racionalidade crítica (CARR; KEMMIS, 1988).Tais abordagens orientam práticas e 

políticas de formação docente no Brasil e em vários outros países do mundo 

(DINIZ-PEREIRA, 2014). 

Das racionalidades que iremos tratar, a racionalidade técnica é uma das 

mais difundidas no processo de formação de professores. Atrelada ao positivismo, 

consiste na resolução dos problemas mediante a aplicação de uma teoria científica, 

resultando numa solução instrumental pré-estabelecida desta sobre o problema. 

Segundo Carr e Kemmis (1988), esta perspectiva já vinha sendo difundida 

desde o final do século XIX, na época buscavam melhorar o ensino e direcionaram 

a solução deste problema a utilização do método científico na educação. Nesta 

abordagem, os problemas educacionais são vistos como problemas técnicos e 

podem ser resolvidos com a aplicação do método científico e, os professores 

apenas aplicam a teoria sobre o problema, evidenciando uma cisão aparente entre 

a teoria e a prática, na qual a teoria determina a prática.  

 

De acordo com o modelo da racionalidade técnica, o professor é 
visto como um técnico, um especialista que rigorosamente põe em 
prática as regras científicas e/ou pedagógicas. Assim, para se 
preparar o profissional da educação, conteúdo científico e/ou 
pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio para sua prática. 
Durante a prática, professores devem aplicar tais conhecimentos e 
habilidades científicos e/ou pedagógicos (DINIZ-PEREIRA, 2014, 
p.36). 

 

Com a difusão desta abordagem, prevaleceu o enfoque da teoria 

educacional, aplicando os métodos e as técnicas das ciências naturais sobre as 

ações educativas, o que exerceu grande influência sobre a investigação 

educacional. Com isso, a ciência social foi conduzida e orientada pelo positivismo, 
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fortalecendo a corrente de que nenhum conhecimento produzido fora do método 

científico poderia servir para a base de um conhecimento válido. 

Paralelo à difusão da abordagem técnica de formação, no início do século 

XX, emergem abordagens alternativas de formação, influenciadas pelo trabalho de 

Dewey, considerado a semente da perspectiva prática de formação, que concebe a 

educação como um processo complexo modificado à luz das circunstâncias, o 

controle sobre as atividades é feito por meio da deliberação prática (DINIZ-

PEREIRA, 2014). Para Schön (2000), a vida rotineira de um profissional depende do 

conhecimento na ação, a prática implica em situações de incerteza, instabilidade e 

conflitos de valor, deve-se fazer julgamentos baseados no próprio conhecimento e 

na experiência e não depender apenas de uma categoria teórica ou técnica pré-

estabelecida para resolução destas situações. 

Carr e Kemmis1 (1988, p. 36), também apontam para o papel do professor 

nas demandas educacionais orientadas pela racionalidade prática: 

 

Profissionais sábios e experientes desenvolverão julgamentos 
altamente complexos e agirão com base nesses julgamentos para 
intervir na vida da sala de aula ou da escola e influenciar os 
eventos de uma ou outra maneira. Mas os eventos da escola e da 
sala de aula terão sempre um caráter indeterminado e aberto. A 
ação dos profissionais em questão nunca controlará ou determinará 
completamente a manifestação da vida da sala de aula ou da 
escola. 

 

Devido à incompatibilidade da abordagem positivista com as investigações 

de cunho social, a abordagem interpretativa ganhou força, enfatizando que a 

sociedade não é um sistema independente mantida por fatores externos e sim uma 

estrutura intrinsecamente significativa sustentada pelas atividades de seus 

membros individuais, evidenciando a relevância da experiência dos agentes 

envolvidos pra resolução dos problemas. No campo educacional, o enfoque deve 

se direcionar em compreender os processos mediante os quais se produz a 

realidade social. 

                                                           
1
Todas as citações diretas da obra de Carr e Kemmis (1988) são traduções do pesquisador. 
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Nesta perspectiva, valoriza-se a experiência do professor para resolução dos 

problemas educacionais,com relação à interação teoria e prática, enquanto o 

positivismo orienta-se com a visão em que a teoria orienta a prática.As ciências 

sociais,por meio do método interpretativo de validação do conhecimento, realçam 

essa relação enfatizando o papel da teoria afetando a prática e expondo a 

autorreflexão do contexto teórico que a define, criando uma condição de igualdade 

para ambos os aspectos, tanto os teóricos quanto os práticos, na tentativa de 

aproximação dessa relação.Assim, o desenvolvimento dessa abordagem apontou 

uma interpretação e não uma explicação científica para as investigações, pois o 

produto dos estudos é a vida social interpretada pela experiência dos sujeitos 

envolvidos, a tentativa de proporcionar uma maior autonomia do professor na 

resolução dos problemas, característica oposta à racionalidade técnica, acaba por 

enaltecer a deliberação prática, e, soluções advindas apenas de experiências podem 

ser insuficientes e não favorecem uma relação dialética entre prática e teoria. Com 

a atenção restrita e direcionada a experiência dos professores a prática distancia-se 

de contextos mais amplos e propósitos da educação.  

Segundo Zeichner (2008), não é possível promover o desenvolvimento real 

dos professores quando o foco das reflexões limita-se sobre o seu próprio ensino e 

sobre os estudantes, desconsiderando-se as condições sociais da educação escolar 

que tanto influenciam o trabalho docente em sala de aula. Assim, é necessário que 

se desenvolva uma formação que localize a educação historicamente, considerando 

os aspectos sociais e políticos, possibilitando que o professor reflita criticamente 

sobre sua prática e caminhe rumo à superação das racionalidades que limitam a 

sua autonomia. 

Buscando superar as limitações das abordagens fundamentadas nas 

racionalidades técnica e prática desenvolve-se a racionalidade crítica, que 

considera os processos histórico-sociais da educação, apresentando uma visão de 

pesquisa ligada às situações políticas e ao contexto social direcionando a 

transformação social. 
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Para Carr e Kemmis (1988), na racionalidade crítica, a educação está 

historicamente localizada e ocorre num pano de fundo sócio-histórico, entrelaçada 

com os processos sociais e políticos visando à transformação social a partir da ação 

e interação dos sujeitos. A transformação da educação não pode ser contemplada 

como uma questão técnica ou se apresentar apenas como um caráter prático, ela 

precisa apresentar características participativas e colaborativas. 

Colaboração e participação são características da racionalidade crítica, 

intrinsecamente ligadas às ações de uma comunidade de investigadores críticos, 

associadas ao processo de reflexão crítica. E, esta ação conjunta requer que os 

participantes colaborem na organização de sua própria iluminação, e que estas 

decisões caminhem para a transformação da realidade, bem como, para uma 

análise crítica permanente sobre as consequências de tais transformações. Por meio 

deste exercício de espiral reflexivo, os sujeitos envolvidos nas situações 

educacionais, conjuntamente, devem refletir de forma retrospectiva sobre o 

contexto no qual estas ações foram construídas e agir de forma prospectiva para a 

transformação da educação. Como afirmam Carr e Kemmis (1988, p. 198): 

 

A espiral reflexiva vincula a reconstrução do passado com a 
construção de um futuro concreto e imediato por meio da ação. E 
liga o discurso de todos os intervenientes na ação com a sua prática 
e contexto social. Tomados em conjunto, esses elementos do 
processo criam condições sob as quais os protagonistas podem 
estabelecer um programa de reflexão crítica para a organização de 
seu próprio esclarecimento e para a organização de sua própria 
ação colaborativa com vistas à reforma da educação. 

 

Nesta perspectiva, a pesquisa é chave. Não a pesquisa sobre a educação, mas 

para educação. A relação teoria e prática torna-se mais próxima e intrínseca, 

favorecendo o papel transformador do professor como agente de sua formação, 

exercendo uma prática comprometida e participativa. 

Embora a racionalidade técnica seja a perspectiva mais difundida para a 

formação de professores, é preciso que superemos esta condição na qual os 

professores tornam-se meros reprodutores de teorias pré-estabelecidas e permitir 
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que estes possam construir práticas pedagógicas fundamentadas em teorias 

historicamente elaboradas, agindo sobre os processos sociais visando à 

transformação. Segundo Freitas e Villani (2002, p.2): 

 

O ponto dominante na literatura atual aponta para uma crescente 
reflexão sobre qual seria o papel do professor na sociedade 
moderna, com uma produção de quadros teóricos que definem um 
novo modelo para sua formação, no qual o saber sobre o ensino 
deixa de ser visto pela lógica da racionalidade técnica e incorpora a 
dimensão do conhecimento construído e assumido 
responsavelmente a partir de uma prática crítico-reflexiva. 

 

Diante deste contexto, consideraremos a perspectiva crítica de formação 

docente como concepção de formação da nossa pesquisa. Neste ponto, vale 

destacar características que consideramos marcantes para que a formação 

orientada por esta perspectiva se desenvolva, fundamentadas em Carr e Kemmis 

(1988): autorreflexão, reflexão coletiva, discussão dialética e pesquisa. 

A autorreflexão caracteriza-se pela reflexão sobre a prática, um processo de 

autocrítica retrospectivo e prospectivo para a reconstrução desta. Para Carr e 

Kemmis (1988), o professor deve chegar às conclusões a respeito de suas próprias 

ações. A racionalidade crítica requer que seus participantes colaborem com sua 

própria iluminação e essas reflexões devem conduzir a transformação da prática, 

bem como uma análise crítica permanente tendo em conta as consequências de tais 

transformações. No entanto, esta reflexão não pode se limitar a alcançar apenas a 

melhor maneira de se desenvolver o currículo pré-estabelecido para se alcançar os 

resultados esperados, como afirma Zeichner (2008), pois, desta forma, a 

autorreflexão não desenvolve-se de maneira crítica. Segundo Imbernón (2010), um 

dos eixos de atuação da formação é a reflexão prático-teórica sobre a própria 

prática mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a 

realidade social. 

A reflexão coletiva apresenta-se como uma tentativa de criação de 

comunidades crítico-reflexivas com o compromisso concreto para tarefa de 

transformação educacional. Para Carr e Kemmis (1988), as comunidades reflexivas 
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criadas na escola devem tornar-se participantes e vê-se como tal, em um projeto 

social geral, segundo o qual a educação e as instituições de ensino podem ser 

transformadas criticamente e também transformar a sociedade. Além disso, esta 

ação pode permitir a alteração das condições das práticas escolares e sistemas 

educacionais e por meio da experiência entre iguais tornar possível a atualização 

em todos os campos de intervenção educativa, como aponta Imbernón (2010). Para 

Carr e Kemmis (1988), a reflexão coletiva é uma característica inerente a uma 

formação orientada pela racionalidade crítica, pois a transformação concreta da 

prática educacional perpassa pela ação colaborativa entre os professores. 

 

O antídoto para a retificação dos agentes educativos e situações 
educativas é o compromisso concreto para a tarefa da 
transformação educacional. Este antídoto pode ser feito por meio 
de um trabalho colaborativo para a transformação concreta das 
instituições de ensino (CARR; KEMMIS, 1988, p.52). 

 

Vale salientar que as duas características supracitadas têm uma relação 

intrínseca e em conjunto favorecem o processo de formação. Neste contexto, Carr e 

Kemmis (1988, p. 72), enfatizam a relação entre as duas práticas: 

 

A autorreflexão crítica, empreendida em uma comunidade auto-
crítica, usa comunicação como um meio para desenvolver um 
sentido de experiência comparada, para descobrir determinantes 
locais ou imediatos sobre a ação pela compreensão dos contextos 
dentro dos quais outros trabalham e convertendo experiência em 
discurso, usando a linguagem como auxílio para a análise e o 
desenvolvimento de um vocabulário crítico o qual fornece os 
termos para a reconstrução prática. 

 

No entanto, estas características da racionalidade crítica devem ser 

desenvolvidas com o objetivo de fomentar a mudança da realidade educacional na 

qual os professores estão inseridos e não apenas utilizar o slogan da “reflexão”, 

onde as reflexões se limitam na busca por uma melhor prática que eleve os 

resultados padronizados dos estudantes. O conceito de reflexão em educação 

precisa romper com alguns aspectos que minam o desenvolvimento real dos 
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professores,como:o foco sobre a ajuda aos professores para melhor reproduzirem 

práticas sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas; o limite à essência 

das reflexões dos professores para questões técnicas de métodos de ensino 

ignorando análises dos propósitos para os quais eles são direcionados; uma ênfase 

sobre as reflexões dos professores sobre o seu próprio ensino, desconsiderando o 

contexto social e institucional no qual essa atividade acontece; e uma ênfase sobre 

como ajudar os professores a refletirem individualmente (ZEICHNER, 2008). 

Outra característica considerada é a discussão dialética, possibilitando uma 

aproximação entre teoria e prática por meio da contraposição destas, conduzindo a 

uma reflexão mais clara a respeito dos problemas. Na abordagem crítica, a relação 

entre teoria e prática não pode limitar-se apenas numa teoria que orienta a prática, 

nem numa prática exacerbada na deliberação, esta relação deve implicar na 

possibilidade da prática influir na reelaboração da teoria sem prioridade para 

nenhum dos elementos.  

Para Carr e Kemmis (1988), para entender esta relação é preciso distinguir 

três mediações entre teoria e prática: i) a maneira como as teorias desenvolveram-

se e foram colocadas à prova; ii) a organização destas teorias para iniciação dos 

processos de reflexão crítica que objetive a melhoria das condições sociais; e, iii) a 

seleção das estratégias adequadas para resolução dos problemas. Reconsiderar esta 

relação entre o teórico e o prático é um dos objetivos centrais da teoria crítica. Para 

superação do paradigma desta dicotomia é preciso um diálogo entre as partes, 

uma contraposição entre o teórico e o prático, a pesquisa e o ensino, uma interação 

entre a teoria científica e a realidade social experimentada pelos sujeitos da 

formação. 

Diante do perigo de considerar as formas de vida social como algo para 

refletir unicamente de forma técnica, a teoria crítica tenta recuperar os elementos 

filosóficos de pensamento social, baseados em valores e juízos de interesse da 

humanidade. 
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Por fim, a pesquisa, que segundo Carr e Kemmis (1988) deve ser voltada 

para educação e na educação para transformação específica das situações 

educativas. Eles apontam a ação de pesquisa como: 

 

Uma forma de inquérito reflexiva realizada pelos participantes em 
situações sociais, a fim de melhorar a racionalidade e a justiça de 
suas próprias práticas, seu entendimento delas e situações em que 
elas ocorrem (CARR; KEMMIS, 1988, p. 13). 

 

Na pesquisa educacional, o objeto de estudo é a própria prática, sua 

compreensão e as condições sociais em que são praticadas, diferentemente da 

pesquisa educacional positivista, que se distancia do objeto de estudo e tenta 

explicá-los por meio de leis universais. Nenhum pesquisador ativo deve utilizar 

uma visão técnica ou instrumental da relação teoria e prática, pois os problemas 

educacionais em suas situações sociais representam valores em conflito e situações 

complexas, também não é possível aceitar uma visão interpretativa restrita às 

experiências educacionais, pois esta considera que apenas pelas transformações de 

consciência são suficientes para produzir a realidade social, entendendo que não é 

possível alcançar essa realidade sem a compreensão e interesse dos agentes. 

A importância da pesquisa apresenta-se como relevante para a formação 

docente. No entanto, segundo Lüdke (2001), as condições para realização desta no 

cotidiano da escola ainda carecem de investigação, pois existem muitas concepções 

de pesquisa por parte dos professores da Educação Básica e muitas práticas não 

passam de relatos de experiência ou projetos metodológicos, além do tempo que 

limita a viabilidade das pesquisas. 

Consideramos estas características retiradas do texto de Carr e Kemmis 

(1988), como relevantes para que uma formação docente orientada pela abordagem 

crítica se desenvolva, e para isso, é necessário que essa formação interaja com as 

situações sociais. Porém: 

 

O nosso desafio continua sendo o de romper com propostas 
conservadoras e simplistas de formação docente baseadas no 
modelo da racionalidade técnica e continuar sonhando com a 
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possibilidade de iniciativas que se inspirem nos modelos da 
racionalidade crítica visando à transformação da sociedade e a luta 
incessante dos educadores por justiça social (DINIZ-PEREIRA, 
2014, p. 41). 

 

Identificar possíveis traços destas características no cotidiano da escola se 

tornam relevantes à medida que se busca a transformação da realidade 

educacional. Tentar desenvolver uma formação orientada pela abordagem crítica 

num espaço próprio da escola apresenta-se como uma possibilidade interessante 

para romper com uma formação atrelada a racionalidade técnica e 

consequentemente contribuir para a superação da semiformação citada por 

Adorno (2005). 

 

1.3. A Formação Docente no Brasil 

 

Para discutir os processos de formação docente no Brasil, faremos um breve 

histórico realçando alguns aspectos relevantes para discussão desta pesquisa. 

Segundo Imbernón (2010), a profissão docente é marcada historicamente por 

processos que a modelaram, no contexto social, como uma semiprofissão, 

destituída de autonomia, de participação coletiva nas ações da educação e de 

novas competências profissionais, não sendo assumida como profissão genuína, 

caracterizando-se pela necessidade de apenas possuir um conhecimento formal 

para exercê-la. No Brasil, a formação de professores passa a ser questão pública 

importante após a independência, paralelo à necessidade de organização de 

instrução da população (SAVIANI, 2009). Por isso, é importante considerar estes 

aspectos presentes nos debates sobre a formação docente durante os anos. 

 

Há uma série de razões para crer que o caminho para a 
profissionalização dos docentes encontra-se cheio de crateras e 
areias movediças: os problemas próprios que surgem ao tentar 
promover os critérios profissionais dentro de uma profissão tão 
massificada, a possibilidade de desvalorização das habilitações 
como a consequência do aumento dos requisitos educativos, a 
herança niveladora dos sindicatos dos professores, a posição 
histórica da docência como forma de trabalho própria de mulheres, 
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a resistência que oferecem os pais, os cidadãos e os políticos à 
reivindicação do controle profissional das escolas, o fato de a 
docência ter demorado a se incorporar a um campo infestado de 
trabalhos profissionalizados, a prévia profissionalização dos 
administradores das escolas e o excessivo poder da burocracia 
administrativa, a prolongada tradição de se realizar reformas 
educacionais por meios burocráticos [...] e a diversidade de 
entornos em que se dá a formação docente (LABAREE apud 
IMBERNÓN, 2010, p. 12). 

 

Apresentamos, neste ponto, um breve histórico das transformações deste 

processo, dividindo as políticas educacionais do país em três períodos, como 

sugere Chapani (2010, p. 78): 

 

Da colônia às primeiras décadas do século XX, no qual a educação 
de massas praticamente inexistia e que, portanto, pouco há o que se 
dizer sobre políticas públicas deformação de professores; de 1930 a 
1984, quando basicamente se buscou construir um sistema público 
de ensino, a formação docente passou a ter um caráter mais 
profissional e as políticas de formação visavam pouco mais que 
qualificar professores em número suficiente para garantir a 
expansão das escolas; e de 1984 até a atualidade, com a 
internacionalização da educação e a hegemonia dos pressupostos 
neoliberais, em que a formação docente passou a ser considerada 
central nas reformas educacionais. 

 

Como queremos discutir os aspectos históricos da formação docente, 

consideraremos alguns momentos relevantes dos dois últimos períodos, de 1930 

até os dias atuais, como: a expansão da rede pública de ensino, a implantação e 

organização dos cursos de licenciatura, as leis de diretrizes e bases da educação e 

os aspectos sociais que foram moldando o processo de formação de professores. 

Por se caracterizar como o período no qual ocorreram as políticas públicas mais 

marcantes que conduziram historicamente o processo de formação docente. 

Até 1930, as transformações nos processos de formação de professores 

foram influenciadas por dois grandes desafios: “[...] a expansão da rede pública de 

ensino e a preparação adequada e em número suficiente de professores 

[...]”(CHAPANI, 2010, p.83). Essa configuração contemplava as motivações sociais 
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da época, aspectos como a urbanização e a necessidade de desenvolvimento 

industrial. 

 

Tal situação econômica demanda um novo papel social da escola, 
definido com o objetivo de atender exigências para o 
desenvolvimento brasileiro. Evidenciou-se, portanto, a grande 
defasagem entre educação/desenvolvimento, e 
desenvolvimento/educação. No geral, para se consolidar a 
república e atingir as metas de desenvolvimento econômico, a 
escola é chamada a cumprir um papel social relevante. Incumbida 
de concretizar um projeto civilizador a escola, gratuita, laica e 
obrigatória, se propõe a assumir com responsabilidade a formação 
moral de seu povo. Reinventada, se propõe a consolidar outra 
concepção educacional fundamentada no estado burguês no Brasil, 
cumprindo, portanto uma finalidade cívica, moral e instrumental 
(VIEIRA; GOMIDE, 2008, p. 9). 

 

Com a ascensão do capitalismo industrial e a necessidade de expansão da 

oferta de ensino, cresceu também a discussão a respeito da formação docente e, na 

Constituição de 1934 é dedicado um capítulo inteiro a educação, promovendo 

avanços significativos no que se refere à melhoria na qualidade da prestação da 

atividade educacional pelo Estado (TEXEIRA, 2008). 

Neste período, destaca-se a tradição humanista escolanovista, que se 

incorpora a educação brasileira e a formação docente. Saviani (2004, p. 35) destaca 

a relevância do Manifesto dos Pioneiros (1932), que defende a Escola Nova e o 

define como: “[...] um marco de referência que inspirou as gerações seguintes, 

tendo influenciado, a partir de seu lançamento, a teoria da educação, a política 

educacional, assim como a prática pedagógica em todo o país [...]”. 

Impulsionados pela necessidade de formação de professores devido à 

expansão da oferta de ensino, são instituídas algumas faculdades pelo Brasil. Em 

1939, surge o modelo 3+1 (três anos de conteúdos específicos e um de 

conhecimentos pedagógicos), implantado na formação dos pedagogos 

(bacharelado e licenciatura), na qual para concluir a licenciatura eram 

acrescentadas disciplinas pedagógicas ao longo do curso de bacharelado 

(LIBÂNEO; PIMENTA, 1999). Embora tenha sofrido críticas ao longo do tempo, na 
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prática, este modelo orienta a formação de professores até os nossos dias, como 

afirma Chapani (2010). 

Durante muito tempo foram implantadas e introduzidas apenas soluções 

inócuas e adequações ao modelo 3+1 supracitado. Em 1980 aconteceu a I 

Conferência Brasileira de Educação realizada em São Paulo, marco histórico de 

detonação do movimento pela reformulação dos cursos de formação do educador, 

fomentada pela crítica a legislação vigente e a realidade constatada, abrindo-se o 

debate sobre a formação docente. Nesta década, o país passa por significativas 

transformações sociais, dava-se início a uma abertura política, após longo período 

de regime militar. 

Com este novo cenário político, criam-se também novas perspectivas de 

debate a serem acrescentadas nas discussões a respeito da educação. Em 1987 

formou-se o Fórum Nacional de Defesa da Escola Pública que teve relevante papel 

no processo constituinte e na elaboração dos artigos relativos à Educação na Carta 

Constitucional de 1988. O lançamento do Fórum foi acompanhado de um 

manifesto de mesmo nome, que em parte representou, na área da educação, a 

retomada de movimentos ocorridos nos anos 30 pelos Pioneiros da Educação e nos 

anos 50 pelos intelectuais nacionalistas do período (GOHN, 2015). 

Com a promulgação da constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961, e as alterações desta sancionadas em 1968 e 1971, tornaram-se 

obsoletas, pois os caminhos da educação já eram diferentes em relação à oferta de 

ensino e formação de professores. Os debates sobre a educação ganhavam força em 

torno das prioridades educacionais, e, em 1996, com a atuação do Ministério da 

Educação (MEC) e do Conselho Nacional de Educação (CNE) na regulamentação 

da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº9.394 provocou-se a mobilização dos 

educadores de todos os níveis de ensino para rediscutir a formação de 

profissionais da educação. 

Segundo Libâneo e Pimenta (1999), a regulamentação da LDB 9.394/96 

mobilizou educadores de todos os níveis da educação a se voltarem para a 

discussão sobre a formação docente. A nova lei trouxe pressupostos e orientações 
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para o desenvolvimento dos cursos de licenciatura e uma tentativa de rompimento 

com a tradição do modelo 3+1, instituído em 1939 (SILVA, 2014).  

Estes acontecimentos históricos da formação docente no Brasil apontam a 

preocupação manifesta já existente a respeito de problemas que atualmente ainda 

trazem consequências para educação. No entanto, segundo Santana e Amorim 

(2011, p. 858) “[...] os professores têm sido considerados mais como meio ou 

recurso para o melhoramento da qualidade da educação do que como sujeitos 

protagonistas ativos dos processos de mudança [...]”. Nestas condições, apesar da 

preocupação com a qualidade da educação, pouco se avançará em direção à 

melhoria do processo de formação, pois deve-se considerar o interesse dos agentes 

e as situações sociais para fomentar-se uma transformação desta realidade. 

A educação é um processo complexo, produto do trabalho humano e nesta 

condição responde aos desafios dos diferentes contextos políticos e sociais. Por 

isso, devemos considerar também o processo de proletarização dos professores. Na 

medida em que os movimentos educacionais enfatizavam uma melhoria na 

qualidade de ensino a valorização profissional foi sendo abolida dos discursos. 

Segundo Contreras (2002), no decorrer deste processo histórico o trabalho docente 

sofreu uma subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os 

professores à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, a falta 

de autonomia. Esse fenômeno passou a ser chamado de proletarização. 

Com a degradação do trabalho, por meio do processo desqualificação 

intelectual, degradação de habilidades e competências profissionais e a associação 

com a intensificação do tempo, o trabalho do professor foi reduzido à mera 

execução de tarefas. A rotinização do trabalho impede o exercício reflexivo e com a 

intensificação, priva-se o tempo para encontros em que se discutem e se trocam 

experiências profissionais, fomentando-se, desta forma, o individualismo (TORRES 

apud CONTRERAS, 2002). 

Cabe considerar que a perda de autonomia dos professores não é um 

processo simples de explicar, entretanto, esta está atrelada aos processos de 

racionalização do ensino e do trabalho que foram conduzidas pelo positivismo e 



 

39 

capitalismo, respectivamente, por meio de processos orientados pela racionalidade 

técnica. À medida que a educação prioriza a busca por resultados pré-

estabelecidos para a sua realidade ignorando o contexto histórico-social, o 

professor passa a ser apenas um executor de tarefas e se prende à rotina do 

trabalho, buscando soluções sem reflexão crítica que contemplam apenas a 

melhoria em busca de aproximação dos resultados esperados, prendendo-se a um 

processo de semiformação. Neste contexto, para a superação dos problemas 

elucidados no desenvolvimento da educação no Brasil é preciso trilhar caminhos 

que superem a tradição técnica de formação e desenvolvam uma formação que 

concorra para a tomada de decisão e transformação da realidade educacional. 

 

1.4. Formação Continuada 

 

A Formação Docente caracteriza-se como um processo dinâmico que se 

origina a partir da formação básica inicial e se prolonga ao longo da carreira 

(FREITAS; VILLANI, 2002). Nesse contexto, o perfil de professor exige uma 

permanente reconstrução de conhecimento, valores e atitudes. 

Segundo Imbernón (2010, p. 50), a formação continuada do professor 

apresenta cinco grandes eixos ou linhas de atuação: 

 

1. A reflexão prático-teórica sobre a própria prática mediante a 
análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a 
realidade. A capacidade do professor de gerar conhecimento 
pedagógico por meio da prática educativa; 

2. A troca de experiências entre iguais para tornar possível a 
atualização em todos os campos de intervenção educativa e 
aumentar a comunicação entre os professores; 

3. A união da formação a um projeto de trabalho; 
4. A formação como estímulo crítico ante práticas profissionais 

como a hierarquia, o sexismo, a proletarização, o 
individualismo, o pouco prestígio etc., e práticas sociais como 
a exclusão, a intolerância etc.; 

5. O desenvolvimento profissional da instituição educativa 
mediante o trabalho conjunto para transformar essa prática. 
Possibilitar a passagem da experiência de inovação (isolada e 
individual) à inovação institucional. 
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Neste ponto, queremos discutir os aspectos do desenvolvimento de uma 

formação constante e as formas como são difundidas as três abordagens de 

formação explicitadas anteriormente. Nóvoa (1995) aponta três características 

relevantes para uma formação continuada de qualidade: o desenvolvimento 

pessoal do professor, mediante formação crítico-reflexiva; o desenvolvimento 

profissional, ou seja, produzir a profissão docente (identidade), a partir de 

questionamentos sobre a autonomia e profissionalismo do professor face ao 

controle administrativo e as regulações burocráticas do Estado; e o 

desenvolvimento organizacional, a fim de produzir a escola, pois as inovações não 

ocorrem sem que ocorram transformações na organização escolar. Tais 

características vão ao encontro de uma formação orientada pela racionalidade 

crítica e configuram uma formação que busca o desenvolvimento da autonomia e a 

transformação da realidade educacional. 

Com relação à característica de continuidade inerente a processo formativo, 

nos últimos anos tem crescido gradativamente o número de iniciativas que se 

enquadram como educação continuada, existem muitas modalidades que são 

classificadas nesta expressão: 

 

Ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos 
estruturados e formalizados oferecidos após a graduação, ou após 
ingresso no exercício do magistério, ora ele é tomado de modo 
amplo e genérico, como compreendendo qualquer tipo de 
atividade que venha a contribuir para o desempenho profissional – 
horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas 
cotidianas com os pares, participação na gestão escolar, congressos, 
seminários, cursos de diversas naturezas e formatos, oferecidos 
pelas Secretarias de Educação ou outras instituições para pessoal 
em exercício nos sistemas de ensino, relações profissionais virtuais, 
processos diversos a distância (vídeo ou teleconferências, cursos 
via internet etc.), grupos de sensibilização profissional, enfim, tudo 
que possa oferecer ocasião de informação,reflexão, discussão e 
trocas que favoreçam o aprimoramento profissional, em qualquer 
de seus ângulos,em qualquer situação (GATTI, 2008, p. 58). 
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Segundo Gatti (2008), não é por acaso o grande crescimento desta 

modalidade de formação. Esse surgimento tem base histórica nas necessidades da 

sociedade contemporânea, nos desafios colocados ao currículo, ao ensino, ao 

acolhimento crescente dos estudantes, nos desafios enfrentados por gestores e 

professores e analisados em pesquisas. Assim, cria-se na sociedade um forte 

discurso da atualização e da renovação. Neste sentido, a visão de formação 

continuada atrelou-se a necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos e as 

mudanças no mundo do trabalho e no sistema educacional. 

 

De um lado, perdeu-se a ilusão de controlar o processo de formação, 
por meio da produção simultânea de materiais mais sofisticados, de 
conteúdos mais aprimorados, de métodos mais eficazes ou de 
estratégias mais articuladas. Do outro lado, surgiu a necessidade de 
integrar todos esses instrumentos numa visão mais articulada do 
processo educativo e a impossibilidade de substituir o professor em 
sua responsabilidade frente ao mesmo (VILLANI; PACCA; 
FREITAS, 2002, p. 7). 

 

Impulsionados pelo discurso da atualização e da renovação da educação a 

gama de cursos de formação continuada foram utilizados para diversos fins, mas 

em sua maioria com a intenção de corrigir a formação inicial. 

 

As críticas dirigidas às mazelas que assolam o sistema educacional 
estão em sua maioria, destinadas à ineficiência da atuação dos 
docentes. Assim, a formação dos profissionais da educação passou 
a ser considerada dispositivo central à implementação das 
reformas de melhoria na educação, sendo que neste panorama a 
profissionalização dos docentes torna-se objeto de discurso de 
diversos teóricos da área. Apontando a formação em serviço como 
forma acentuada de “corrigir” a ineficácia dos cursos de formação 
inicial (COSTA; FARIAS, 2014, p. 4). 

 

Não queremos discutir um modelo ideal para esta formação, mas sim, 

refletir sobre uma proposta que favoreça uma educação para a transformação 

social, que possibilite ao professor se perceber como agente transformador da 

realidade, uma educação, como afirma Porto (2014, p. 8), que “[...] constitui-se 
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como instrumento de luta contra as injustas condições sociais ainda vigentes no 

mundo contemporâneo [...]”. 

Diante do grande leque de modalidades que se apresentam na formação 

continuada vamos enfatizar a formação em serviço, por se apresentar como uma 

proposta interessante, não única, para o desenvolvimento de uma formação 

orientada pela racionalidade crítica. 

Para Gatti (2008, p. 59), esta modalidade de formação foi muito utilizada 

para que muitos professores se adequassem à titulação exigida por lei para exercer 

a profissão e também foi classificada como educação continuada. 

 

Também nas políticas implementadas essa denominação passou a 
cobrir, entre nós, cursos especiais de formação em nível médio ou 
superior para docentes atuantes nas redes municipais ou estaduais 
de educação básica que não tinham essas titulações, na ideia de que 
essa formação seria continuada por ser realizada “em serviço”. 

 

Entretanto, na perspectiva desta pesquisa consideraremos como formação 

“em serviço”, aquela desenvolvida no próprio ambiente da escola.  

Na era do conhecimento e numa época de mudanças, a questão da formação 

de professores vem assumindo posição de urgência (PERRENOUD, 2001).Nos 

espaços escolares, diante da perspectiva de que a formação ocorre ao longo da 

vida, por meio da interação com sua prática, com coletividade escolar e os 

contextos sociais, a escola se apresenta como um ambiente com potencial relevante 

para a este processo. 

Segundo Imbernón (2010), a formação centrada na escola envolve todas as 

estratégias empregadas para se dirigir os programas de formação e pretendem 

desenvolver um espaço colaborativo entre os professores. 

 

Não é apenas uma formação como um conjunto de técnicas e 
procedimentos, mas tem uma carga ideológica, valores, atitudes, 
crenças. Não é, portanto, uma simples transferência física, nem 
tampouco um novo agrupamento de professores para formá-los, e 
sim um novo enfoque para redefinir os conteúdos, as estratégias, 
os protagonistas e os propósitos da formação (IMBERNÓN, 2010, 
p. 85). 
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Na perspectiva de formação na escola o professor deve levar em conta o 

estudo de sua própria prática e a reflexão coletiva da realidade da comunidade 

escolar como meios pra construção de novos saberes e um caminho para superação 

da dicotomia entre teoria e prática, tornando-se um sujeito histórico capaz de 

transformar a sua realidade. Este é um desafio atual da formação como aponta 

Nóvoa (1995, p. 28): 

 

Valorização de paradigmas de formação que promovam a 
preparação de professores reflexivos, que assumam a 
responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e 
que participem como protagonistas na implementação das políticas 
educativas. 

 

Assim, baseado na reflexão do sujeito em sua própria prática haverá uma 

constante autoavaliação para direcionamento do trabalho, no entanto, esta prática 

reflexiva precisa alcançar a coletividade visando transformações na prática da 

instituição, como afirma Stenhouse apud Teles (2014, p. 23) “[...] o poder de um 

professor isolado é limitado. Sem o esforço dele jamais se poderá obter a melhoria 

das escolas; mas os trabalhos individuais são ineficazes se não estão organizados e 

apoiados [...]”. Neste contexto, a escola pode gerar boas condições para a reflexão 

coletiva, em especial no espaço das AC. 

O ambiente da escola apresenta grandes possibilidades para o 

desenvolvimento de uma formação permanente do professor, pois cria um espaço 

para reflexão coletiva e troca de experiências, favorecendo uma maior aproximação 

entre teoria e prática e uma intervenção sobre a realidade da escola, não só no 

âmbito pedagógico, mas também nos processos sociais. 

No entanto, os processos de formação docente no Brasil, fortemente 

influenciados pela racionalidade técnica, favoreceram a semiformação, 

distanciando os professores de uma reflexão crítica e conduzindo-os a se 

conformar com a realidade posta, tornando-se meros executores das teorias e 

afastando-os do exercício da reflexão crítica. Para Contreras (2002), a aproximação 
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da profissão do professor com as condições de modo de produção capitalista 

implicaram no fenômeno de racionalização do trabalho docente, por meio da 

separação entre concepção e execução das atividades, a desqualificação pela perda 

de conhecimentos para compreender e agir sobre os problemas e a perda de 

controle sobre a própria prática. Este reflexo da racionalidade técnica resulta na 

perda de autonomia docente, não a autonomia individual, mas, a que se refere a 

uma forma de ser e estar de professores em relação ao mundo em que vive e atua 

como profissional, a que nos remete necessariamente tanto a problemas políticos 

como educativos. 

Considerando estes aspectos, defendemos a possibilidade da formação no 

próprio ambiente escolar, na medida em que esta se processa também pela troca de 

experiências e pode ser guiada pela reflexão das ações e práticas realizadas na 

escola. A formação docente não se dá apenas pelo aperfeiçoamento acadêmico, ela 

precisa ir além da orientação pedagógica, conhecimento científico e habilidades 

específicas (GIL-PÉREZ; CARVALHO, 2006). 

Das modalidades de formação continuada, enxergamos uma grande 

possibilidade na formação em serviço que acontece na própria escola de 

desenvolver comunidades reflexivas, pois neste ambiente estão inseridos os 

próprios agentes desta formação. Considerando as situações sociais em que está 

inserida a escola e seu contexto histórico, a comunidade reflexiva poderá se 

apropriar deste conhecimento e projetar a transformação desta realidade. 

 

1.5. Horário de Atividade Complementar (AC) 

 

Neste tópico, trataremos de caracterizar a AC, horário reservado na carga 

horária do professor para realizar atividades em sua maior parte na escola. 

A luta dos professores por melhores condições de trabalho elucidam várias 

reivindicações e, entre elas, destacamos a luta pela hora-atividade, a busca por um 

momento necessário inerente a profissão e exercido além da regência que fosse 

agregado a carga horária. Apenas em 16 de julho de 2008, foi sancionada a Lei nº 
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11.738 (BRASIL, 2008) que atribui junto com a regularização do Piso Salarial 

Nacional dos Professores a carga horária a ser cumprida na interação com os 

estudantes, que passou a ser de 2/3 da jornada de trabalho do professor, sendo o 

restante referente ao trabalho pedagógico fora da sala de aula. Entretanto, esta 

grande conquista não foi bem recebida por alguns governantes de estados como 

Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará que entraram com 

uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, alegando a violação do princípio da 

autonomia dos entes federados, pedindo a anulação da lei, mas a ação foi julgada 

totalmente improcedente pelo Supremo Tribunal Federal (SINDUTEMG, 2015).  

Na Bahia, o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 

do Estado, propunha com a Lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002 que 25% da carga 

horária fossem destinados as AC.  

 

Art. 55: Para desenvolvimento das atividades complementares dos 
professores da 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental e os do Ensino 
Médio deverão ser reservadas 25% (vinte e cinco por cento) da 
carga horária correspondente ao regime de trabalho a que os 
mesmos se subordinem, e a partir de 1º de janeiro de 2003 deverão 
ser reservadas as cargas horárias estabelecidas no anexo VII desta 
Lei (BAHIA, 2002). 

 

O Estatuto do Magistério Público não comungava com a Lei nº 11.738/98 

que regulamentou a jornada de trabalho docente. Por isso,os professores se 

manifestaram solicitando o seu cumprimento e em 20 de agosto de 2013 com a Lei 

nº 20.424 (BAHIA, 2013), aconteceu redução da carga horária de regência docente 

para a adequação a lei federal. 

Hoje, nas escolas estaduais da Bahia, a carga horária do professor de 

20horas está distribuída da seguinte forma: 13horas(2/3) regência de classe e 

7horas(1/3) de AC (5horas na unidade escolar e 2horas de livre escolha) para 

atividade pedagógica, sendo que os professores de 40horas dobram suas 

atividades. 
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De acordo com o Art. 56 do Estatuto do Magistério, as horas de AC que 

acontecem na unidade escolar são distribuídas de forma que os professores da 

mesma área de ensino possam realizá-las em sua maior parte em conjunto.  

 

Considera-se Atividade Complementar, a carga horária destinada, 
pelos professores em efetiva regência de classe, com a participação 
coletiva dos docentes, por área de conhecimento, à preparação e 
avaliação do trabalho didático, às reuniões pedagógicas e ao 
aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta 
pedagógica de cada Unidade Escolar (BAHIA, 2002, p. 18). 

 

Os professores estão distribuídos pelas áreas de Linguagens, Códigos e suas 

tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, Educação Física, Arte e 

Informática), Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias (Biologia, Física, 

Química e Matemática) e Ciências Humanas e suas tecnologias (História, 

Geografia, Sociologia e Filosofia). 

 As AC acontecem mediadas pelo Coordenador Pedagógico ou Professor 

Articulador de área. Nas unidades escolares que não dispõem deste tipo de 

profissional a atividade acontece apenas com os professores. 

Mesmo respaldada, as AC não aconteciam na escola pesquisada como 

regulamentava a lei. O horário não era totalmente cumprido, frequentemente não 

acontecia em conjunto sendo utilizado apenas para correção e elaboração de 

atividades. Fomentando uma revitalização do horário de AC, foi instituído pela 

Portaria Nº 1.140, de 22 de novembro de 2013 (BRASIL, 2013), o Programa Pacto 

pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O programa concedia bolsas de estudo para 

os profissionais de educação visando o incentivo a sua participação. No Artigo 3º 

da portaria de implementação constava entre os objetivos das ações do programa: 

“[...] contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores e 

coordenadores pedagógicos do ensino médio e promover a valorização pela 

formação dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino 

médio”(BRASIL, 2013, p.24).As atividades deste deveriam ser desenvolvidas 

obrigatoriamente em duas horas das AC coletivas. 
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 A luta por melhores condições de trabalho docente não resumem-se a 

conquista do horário de AC, entretanto, este momento apresenta-se como relevante 

para a prática docente por ser inerente a profissão. Diante da conquista deste 

espaço se faz necessário que este contribua para a formação docente para que não 

se configure como um momento de reprodução das ações orientadas pela 

racionalidade técnica. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo, explicitaremos detalhes do desenvolvimento metodológico e 

também todas as ações que envolveram as etapas do processo de investigação. 

 Nosso trabalho consiste em uma pesquisa inserida no contexto da escola, em 

especial, no espaço em que se desenvolvem as AC. Um dos aspectos marcantes é o 

papel do pesquisador como professor da escola. Segundo Minayo (1994), com o 

contato direto com o problema observado é possível estabelecer uma interação face 

a face e obter informações sobre a realidade a partir dos contextos dos próprios 

participantes da pesquisa. 

 No Quadro 1, apresentamos uma síntese da pesquisa e no decorrer do 

capítulo detalharemos todos os seus aspectos. 

 

Quadro 1: Síntese dos aspectos metodológicos da pesquisa 

Tendência 
espistemológica 

Teoria crítica (CARR; KEMMIS, 1988) 

Abordagem de pesquisa 
Qualitativa 

(BOGDAN; BIKLEN, 2010; MINAYO, 1994) 

Modalidade de pesquisa 
Observação participante 

(BOGDAN; BIKLEN, 2010; MINAYO, 1994) 

Local da pesquisa 
Colégio Estadual Valmir Oliveira Gomes 

(Jitaúna/BA) 

Delimitação do campo de 
atuação 

Espaço da AC na escola 

Participantes da pesquisa 
Professores da área de Ciências da Natureza e 

Matemática e o professor pesquisador 

Procedimentos de 
pesquisa e instrumentos 

utilizados para construção 
dos dados 

Observação participante, diário de campo, gravações 
de áudio e entrevistas 

Análise de dados 
Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2007) 

Período De maio a novembro/2014 

Fonte: Adaptação de Porto (2014). 
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2.1. Tendência Epistemológica 

 

Carr e Kemmis (1988), destacam três tipos de abordagem para a pesquisa 

educacional: a abordagem técnica, a abordagem prática e a abordagem crítica. Para 

o desenvolvimento desta pesquisa, consideraremos os pressupostos teóricos da 

terceira abordagem, por considerar esta mais próxima ao nosso objetivo de 

pesquisa, uma vez que o principal objetivo dessa pesquisa foi analisar os limites e 

possibilidades do espaço da AC em desenvolver uma formação docente orientada 

pela racionalidade crítica, historicamente localizada e que favoreça a emancipação 

dos professores. 

Para Carr e Kemmis (1988), as abordagens técnica e prática de pesquisa 

educacional eram inadequadamente justificadas e que tais investigações deveriam 

assumir um caráter crítico-social. Uma perspectiva de ciência educacional crítica 

que comprometa toda comunidade escolar em uma análise reflexiva em sua 

realidade visando a transformação e melhora da educação não difere muito da 

conscientização e deve ocorrer de forma participativa e comprometida. Sendo 

assim, qualquer atividade de investigação educacional tem a missão de emancipar 

os professores, possibilitando-lhes o desenvolvimento de habilidades e 

posicionamentos que lhes permitam refletir sobre a prática educativa e examiná-la 

de forma crítica. 

  

2.2. Abordagem de pesquisa 

 

A realidade educacional é muito dinâmica e para tentar traduzir esta 

riqueza de significados é necessário que se defina uma linha de pesquisa adequada 

à interpretação desta complexidade. 

Segundo Minayo (1994, p. 21), a pesquisa qualitativa: 

 

Responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo de 
significados, motivos, aspirações, valores e atitudes, o que 
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corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis. 

 

Bogdan e Biklen (2010) apontam cinco características da abordagem 

qualitativa de pesquisa em educação: a fonte direta dos dados da pesquisa é o 

ambiente natural; a investigação é descritiva; os investigadores se interessam mais 

pelo processo e do que pelos resultados; a análise de dados tende a ser indutiva; e, 

o significado é de importância vital nesta abordagem. Para eles a condução do 

processo de investigação qualitativa reflete um diálogo entre o investigador e os 

participantes da pesquisa. 

Neste contexto, desenvolvemos esta pesquisa com uma abordagem 

qualitativa (MINAYO, 1994; BOGDAN; BIKLEN, 2010), pois permite uma melhor 

compreensão dos fenômenos e processos estudados no cotidiano das múltiplas e 

dinâmicas interações que acontecem no ambiente escolar. 

 

2.3. Modalidade de pesquisa 

 

A modalidade de pesquisa desenvolvida foi a observação participante. 

Segundo Brandão (1998), esta caracteriza-se por não priorizar apenas um método, 

mas o envolvimento interacional entre o pesquisador e o pesquisado. Desta forma, 

o pesquisador pode envolver-se com o outro no seu mundo, sentir-se como ele, 

levando em conta as aspirações e potencialidades de conhecer e agir dos 

observados. Este tipo de metodologia procura incentivar o desenvolvimento 

autônomo e tal interação proporciona a valorização da interação social integrando 

o observador a sua observação. 

Diante desta perspectiva, o professor-pesquisador já tinha um envolvimento 

completo com a instituição, pois já trabalhava no colégio havia quatro anos. Como 

o envolvimento interacional entre pesquisador e participantes é condição relevante 

para o desenvolvimento desta modalidade de pesquisa, a posição do pesquisador 

proporcionou a valorização da interação social por já viver inserido na realidade 



 

51 

observada. Nesta condição, foi necessário administrara participação efetiva do 

pesquisador nos encontros e o modo como se deveria participar, para evitar que 

esta dominasse o tempo dos encontros de AC, se evidenciasse como diferente da 

interação anteriormente estabelecida e dificultasse o envolvimento do grupo, como 

indicam Bogdan e Biklen (2010): a participação moderada poderá ser eficaz, desde 

que o tempo disponível de observação não seja dominado pela participação.  

Alguns aspectos podem dificultar a trabalho em campo e inviabilizar a 

pesquisa, como a capacidade de empatia do investigador e a aceitação dele por 

parte do grupo, por isso, são necessárias à consolidação de uma relação de respeito 

entre o pesquisador e os participantes envolvidos na pesquisa, como afirma 

Minayo (1994). Neste caso, como já existia uma relação estabelecida e o 

investigador já participava dos encontros das AC, este tipo de problema não foi 

enfrentado e não houve dificuldade para a viabilização da pesquisa. 

 

2.4. Local da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual, localizada no município 

de Jitaúna (BA).  

Figura 1: Localização do município de Jitaúna (Mapa da Bahia) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Página do Wikipédia, enciclopédia livre2. 

 

                                                           
2
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Jita%C3%BAna> Acesso: 29 fev. 2016. 
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Esta possuía, em 2014, 528 alunos e um quadro docente de 18 professores. O 

espaço físico era estruturado com sete salas, uma secretaria, uma diretoria, uma 

sala de professores, uma cozinha com área de refeitório, uma área externa com 

jardim, quadra e palco, um bloco com banheiros para estudantes, banheiro dos 

professores, dois depósitos e uma biblioteca, onde aconteciam as reuniões de AC. 

Embora situado no centro da cidade o colégio recebia estudantes3 de todos os 

bairros da cidade, inclusive da zona rural, sendo cerca de 60% oriundos de famílias 

de baixa renda. 

 

2.5. Delimitação do campo de atuação 

 

Para realização de nossa pesquisa delimitamos o nosso campo de atuação ao 

horário reservado às AC. Estas eram desenvolvidas em três áreas, Linguagens, 

Ciências Humanas e Ciências da Natureza e Matemática, sendo a última, a área na 

qual a investigação foi realizada, com a participação de sete professores incluindo 

o professor-pesquisador. Os encontros aconteciam às segundas-feiras, das 13 h às 

17 h e 30 min. Vale salientar que cada professor tem distribuído em sua carga 

horária 5 horas-aula de AC para vinte horas de trabalho e o dobro para quarenta 

horas, destas, apenas 3 horas-aula são cumpridas coletivamente, as outras são 

realizadas separadamente de forma individual para realização de atividades como, 

planejamento, correção e elaboração de atividades e preenchimento de diário 

escolar. 

 

2.6. Participantes da pesquisa 

 

O grupo de participantes da pesquisa era composto de sete professores da 

área de Ciências da Natureza e Matemática, incluindo o professor-pesquisador. 

Do total de seis professores, apenas um não possui formação na área, 

embora a sua carga horária seja composta, em maior parte, por disciplinas de 

                                                           
3
Informação fornecida pela direção da escola retirada do levantamento de dados dos formulários 

socioeconômicos. 
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ciências; a maioria dos professores possui carga horária de 40h no colégio, com 

exceção do P34 que só possui 20h; as idades e os tempos de serviço são bem 

diversificadas, com professores muito experientes e alguns na primeira metade da 

carreira se considerarmos o tempo total de serviço até a aposentadoria. Uma 

síntese das características dos participantes pode ser observado no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Caracterização dos participantes da pesquisa 

PROFESSOR IDADE 
GRADUAÇÃO 
Maior Titulação 

TEMPO de 
profissão 

DISCIPLINAS  
que leciona 

CARGA 
Horária no 

Colégio1 

CARGA 
Horária 
Total2 

P1 32 
Biologia/ 
Graduado 

15 anos 
Biologia e 
Química 

40h 60h 

P2 29 
Matemática/ 
Especialista 

7 anos 
Matemática, 

Química e Física 
40h 40h 

P3 43 
Letras e Biologia / 

Especialista 
23 anos 

Ciências, Biologia 
e L. Portuguesa 

20h 60h 

P4 50 
Letras / 

Mestrando 
32 anos 

Ciências, 
Sociologia e 

L. Portuguesa 
40h 80h 

P5 47 
Matemática / 
Especialista 

26 anos 
Matemática e 
Educ. Física 

40h 80h 

P6 48 
Pedagogia e 

Matemática / 
Mestrando 

28 anos 
Matemática e 

Artes 
40h 40h 

Professor-
pesquisador 

35 
Biologia/ 

Mestrando 
15 anos Biologia e Física 40h 60h 

1Referente à carga horária que o professor ministra no colégio pesquisado; 
2Referente à carga horária total do professor, incluindo outras escolas. 

Fonte: Questionário de caracterização aplicado antes da entrevista. 

 

 O horário das AC está incluso na carga horária de cada professor, 

entretanto, quase sempre algum professor faltava. No Quadro 3 é especificada a 

frequência de cada professor nos encontros das AC durante o período da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Refere-se ao código utilizado na ATD para representar os participantes da pesquisa. 



 

54 

Quadro 3: Frequência dos professores nos encontros das AC 

ENCONTROS DE AC 

1
2

/0
5 

1
9

/0
5 

2
6

/0
5 

1
8

/0
8 

2
5

/0
8 

0
8

/0
9 

1
5

/0
9 

2
2

/0
9 

2
9

/0
9 

2
0

/1
0 

2
9

/1
0 

0
3

/1
1 

1
0

/1
1 

1
7

/1
1 

2
4

/1
1 

PROFESSORES 

P1 X X X X X X X X X  X X X X X 

P2 X X X X X X X X X X  X X X X 

P3 X X X  X X X X X X X X  X X 

P4 X  X X X X X X X X X X X X X 

P5 X   X X  X X X  X X X  X 

P6 X X  X  X X X X X X X X X X 

Professor-pesquisador X X X X X X X X X X X X X X X 
Fonte: Frequência de AC. 

 

2.7. Procedimentos de pesquisa e instrumentos utilizados para construção dos 

dados 

 

Os procedimentos da pesquisa foram divididos em quatro momentos: 

observação participante com registro em diário de campo; observação participante 

com gravações de áudio; e, entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE E). 

As notas de campo são fundamentais para a observação participante, 

mesmo com os registros de áudio, pois existem elementos que as gravações não 

captam. Buscando também perceber elementos que não foram explicitados dos 

encontros, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, seguindo a perspectiva 

de se obter dados comparáveis entre os vários sujeitos, orientadas pelo objetivo da 

pesquisa, como indicam Bogdan e Biklen (2010). 

 

2.7.1. Observação Participante e Diário de Campo 

 

A entrada em campo da pesquisa aconteceu no de 12 de maio de 2014. 

Inicialmente, apresentamos a proposta de pesquisa à direção da escola, 

esclarecemos às condições de pesquisa aos professores e iniciamos a observação 

participante apenas fazendo anotações em um diário de campo. O início das 

gravações de áudio foi um pouco prejudicado, pois, devido ao atraso na aprovação 
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do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UESB), submetido em 27 de 

Junho de 2014, não pudemos realizá-las. Até a aprovação do CEP em 03 de 

setembro de 2014, não foram coletados dados dos participantes das pesquisas, 

entretanto, desde a apresentação da pesquisa na escola e autorização do diretor, 

fizemos diários com anotações reflexivas da participação do professor-pesquisador 

nos encontros. Acreditamos haver a necessidade de reflexão a respeito do papel do 

CEP nas pesquisas em educação, pois, a demora do mesmo em publicar o parecer 

acabou dificultando o andamento da investigação, que necessita desta liberação 

para ser desenvolvida, entretanto, pensamos que a condição relevante seria o 

consentimento dos próprios participantes das pesquisas. 

Neste período, entre maio e setembro, aconteceram seis encontros de AC 

(12/05, 19/05, 26/05, 18/08, 25/08 e 08/09). O período total de atuação em campo 

da pesquisa foi de 12 de maio a 24 de novembro de 2014, tempo em que 

aconteceram quinze encontros de AC. Os diários de campo foram utilizados 

durante todo período de observação, inclusive, depois que começamos a gravar. 

No Quadro 4 (p. 53), apresentamos um resumo de todos os encontros de 

AC. 

 

2.7.2. Observação Participante com Gravações de Áudio 

 

Para a gravação dos encontros foi utilizado um software de gravação de um 

smartphone, este acabou por apresentar problemas para salvar os arquivos em dois 

encontros, nos quais foram utilizados apenas os dados do diário de campo. Após 

este episódio passamos a utilizar dois gravadores para nos precavermos da 

repetição desta falha. 
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Quadro 4: Síntese dos registros dos encontros de AC 

DATA INSTRUMENTO DE COLETA 

12/05 Diário de campo 

19/05 Diário de campo 

26/05 Diário de campo 

 Em 2014, o calendário escolar foi especial devido a Copa do Mundo, por isso, 
nos períodos de festa junina e copa do mundo não foi possível realizar os 
encontros; 

 No dia 04/08 aconteceram às comemorações da semana do estudante e não 
houve encontro; 

 Dia 11/08 foi feriado do dia do estudante. 

18/08 Diário de campo 

25/08 Diário de campo 

 No dia 01/09 não houve encontro, pois o colégio foi liberado por causa do 
falecimento de uma pessoa ilustre do município. 

08/09 Diário de campo 

15/09 Diário de campo e Gravação de áudio  

22/09 Diário de campo e Gravação de áudio 

29/09 Diário de campo e Gravação de áudio 

 No dia 06/09 não houve encontro por causa da Feira de Ciências; 

 No dia 13/09 o encontro não foi realizado, pois só compareceu um professor; 

20/10 Diário de campo e Gravação de áudio 

29/10 Falha no gravador; Diário de campo 

03/11 Falha no gravador; Diário de campo 

10/11 Diário de campo e Gravação de áudio 

17/11 Diário de campo e Gravação de áudio 

24/11 Diário de campo e Gravação de áudio 
Fonte: Diário de campo da pesquisa. 

 

2.7.3. Entrevistas Semiestruturadas 

 

Foram realizadas, entre o dia 23 de dezembro de 2014 e 6 de maio de 2015, 

entrevistas semiestruturadas com todos os professores que participavam das AC 

de Ciências da Natureza e Matemática. Segundo Bogdan e Biklen (2010), este tipo 

de entrevista busca uma apuração mais objetiva das respostas dos sujeitos que 

discorrem os questionamentos de um modo estruturado, orientado por uma série 

de tópicos que oferecem ao sujeito a oportunidade de focalizar seu 

conteúdo,evitando uma entrevista cansativa. Orientados pelo objetivo da pesquisa 
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que visa avaliar os limites e as possibilidades de uma formação orientada pela 

racionalidade crítica, buscamos identificar entre as falas dos professores, 

características que indicassem aproximações e distanciamentos deste tipo de 

formação, refletindo o sentido destas participações. 

As entrevistas foram agendadas logo após o término do período de 

observação e aconteceram na biblioteca da escola. No início de cada entrevista os 

professores preencheram um questionário para caracterização dos participantes da 

pesquisa (Apêndice D), alguns prontamente atenderam a esta ação da pesquisa, 

entretanto, dois professores só foram entrevistados em 2015, devido ao fechamento 

do ano letivo em 2014 e o período de férias, quando ficou inviável realizar as 

entrevistas. Com o início do ano letivo em 2015, foi possível remarcar as 

entrevistas, no entanto, esta tarefa se estendeu até maio, quando finalizamos esta 

etapa. 

 

2.8. Análise de dados 

 

Para analisar os dados qualitativos produzidos por esta pesquisa, utilizamos 

a Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2011, p.7), por 

corresponder “[...] a uma metodologia de análise de dados e informações de 

natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os 

fenômenos e discursos”. Esta técnica insere-se entre as análises de conteúdo 

tradicional e de discurso, representando um movimento interpretativo de caráter 

hermenêutico, por isso, consideramos que se aproxima muito da nossa abordagem 

de pesquisa. 

Segundo Moraes e Galiazzi (2011), a ATD pode ser compreendida como um 

processo auto-organizado de construção de compreensão em que os novos 

entendimentos emergem a partir de três componentes da técnica. No Quadro 5, 

apresentamos os componentes da ATD. 
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Quadro 5: Componentes da ATD 

COMPONENTES DA ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

Unitarização Desconstrução dos textos/corpus 

Categorização Estabelecimento de relações entre os elementos unitários 
Metatexto Captar o emergente/Nova compreensão 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 Para a unitarização, codificamos os sete textos dos encontros de E1 a E7, e, 

para cada unidade um código associado a numeração do texto (E1.1, E1.2 etc); as 

transcrições das entrevistas estão codificadas por P1, P2, P3, P4, P5 e P6, fazendo 

referência aos professores. Com esta perspectiva realizamos a relação entre leitura 

e interpretação, possibilitando uma multiplicidade de leituras nos níveis 

denotativo (leitura do explícito), considerando o que aparentemente estava 

explícito para formar as unidades de texto e conotativo (leitura do implícito), 

considerando a nossa interpretação para extrair unidades de texto que não 

estavam tão aparentes, como indica Hall apud Moraes e Galiazzi (2011). No Quadro 

6, apresentamos a codificação para unitarização dos depoimentos. 

 

Quadro 6: Codificação dos depoimentos para unitarização (ATD) 

DOCUMENTO DO “CORPUS” CODIFICAÇÃO1 2 

Transcrição do encontro: 15/09 E13 

Transcrição do encontro: 22/09 E2 

Transcrição do encontro: 29/09 E3 

Transcrição do encontro: 20/10 E4 

Transcrição do encontro: 10/11 E5 

Transcrição do encontro: 17/11 E6 

Transcrição do encontro: 24/11 E7 

Entrevistas4 P1, P2, P3, P4, P5 e P6 
1Os encontros que foram acompanhados apenas com o diário de campo não foram codificados; 
2Os diários de campo foram utilizados para o acompanhamento do desenvolvimento dos encontros 
e caracterização, contextualização e ilustração das discussões das AC; 
3 Cada código E representa um encontro de AC; 
4Cada código P refere-se a um professor. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Para a categorização, consideramos quatro categorias “a priori”, explicitadas 

no tópico 1.2 de nosso referencial teórico (autorreflexão, reflexão coletiva, 
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FORMAÇÃO 
ORIENTADA 

PELA 
RACIONALIDADE 

CRÍTICA

PESQUISA

REFLEXÃO 
COLETIVA

DISCUSSÃO 
DIALÉTICA

AUTO

REFLEXÃO

discussão dialética e pesquisa), seguindo o método dedutivo que indica a ATD. 

Mas também, explicitamos por meio de um esforço construtivo, categorias 

emergentes que surgiram do processo de unitarização, seguindo o método 

indutivo da ATD, algumas destas previstas no referencial.  

Para a desmontagem dos textos do “corpus” fizemos dois tipos de leitura: a 

primeira, leitura do explícito, na qual identificamos as unidades de texto mais 

evidentes que tratavam das categorias consideradas a priori e as unidades que 

enfatizavam alguns sentidos nos discursos que suscitaram subcategorias 

emergentes; e a segunda, leitura do implícito, na qual fizemos uma interpretação 

mais aprofundada do sentido latente dos discursos, que também se enquadraram 

nas categorias supracitadas. 

Na Figura 2, apresentamos as categorias estabelecidas “a priori” pelo 

referencial teórico. 

 

Figura 2: Categorias estabelecidas “a priori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador 

 

A discussão dos resultados desta pesquisa foi desenvolvida baseada em 

quatro categorias pré-estabelecidas criadas a partir do referencial: (1) autorreflexão, 
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(2) reflexão coletiva, (3) discussão dialética e (4) pesquisa. Entretanto, no 

desenvolvimento da ATD (MORAES, GALIAZZI, 2007), emergiram mais cinco 

aparentes manifestações nos discursos: tempo, proletarização, mudança da prática, 

aspectos práticos e aspectos técnicos, que foram classificadas como subcategorias 

por estarem ligadas às categorias pré-estabelecidas.   

A primeira categoria, autorreflexão, caracteriza-se pela reflexão sobre a 

prática. Para Bandeira (2015), refletir a prática é examinar, praticar a reflexão, por 

meio de um processo recriador, na possibilidade de construção de um novo saber, 

a reflexão se transforma em componente dinamizador da prática e propulsora para 

gerir mais saberes. Pretendemos com esta categoria, analisar como os professores 

avaliam suas próprias ações e suas possíveis perspectivas com relação à 

transformação destas. Para esta análise, consideraremos as falas relacionadas às 

autoidentificações dos processos da prática de cada professor mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e verificar as possibilidades de intervenção e 

transformação destas por meio da própria iluminação dos participantes. 

A segunda categoria nos remete a possibilidade de criação de comunidades 

crítico-reflexivas com compromisso concreto de transformar a educação. Segundo 

Zeichner (2003, p.46), “[...] a reflexão é, inevitavelmente, um ato político capaz de 

acelerar ou retardar a realização de uma sociedade mais humana, justa e 

satisfatória [...]”. Aqui, pretendemos identificar os traços de reflexão-crítica 

presentes nas reflexões realizadas no espaço das AC, considerando os aspectos que 

mais se aproximam de uma perspectiva de transformação da prática, ou se 

distanciam desta permanecendo numa reflexão com objetivo técnico ou prático 

puramente. 

A terceira categoria, discussão dialética, apresenta a aproximação entre 

teoria e prática.Neste aspecto, buscaremos analisar a possível interação destas nas 

discussões das AC que possam possibilitar uma reflexão mais clara sobre os 

problemas identificados pelos professores e também os limites que favorecem o 

distanciamento entre teoria e prática. 
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FORMAÇÃO 
ORIENTADA PELA 
RACIONALIDADE 

CRÍTICA

AUTORREFLEXÃO

Avaliação da 
prática

Perspectiva de 
mudança

Limite técnico

REFLEXÃO 
COLETIVA

Perspectiva 
técnica

Perspectiva 
prática

Individualismo

Mudança da 
prática

DISCUSSÃO 
DIALÉTICA

Dicotomia

Dialética

PESQUISA

Aproximação

Distanciamento

A quarta categoria, traz a possibilidade de se realizar pesquisas para o 

desenvolvimento da formação dos professores, investigações voltadas para 

educação e na educação objetivando as transformações das situações educativas. 

Neste ponto, a análise busca identificar nos discursos os limites e as possibilidades 

de realização desta no ambiente escolar, verificando a condição de que se 

desenvolva na escola pesquisas realizadas por professores inseridos nesta 

realidade. 

Na Figura 2, apresentamos um esquema do processo de categorização. 

 

Figura 3: Processo de categorização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
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O esquema do processo de categorização apresentado elucida a organização 

das categorias desenvolvidas “a priori” e suas respectivas subcategorias, algumas 

pré-estabelecidas no referencial teórico e outras emergentes, como o limite técnico 

da autorreflexão e o individualismo. 

O foco da análise desta pesquisa está em identificar os limites e as 

possibilidades para que no espaço das AC aconteça uma formação orientada pela 

racionalidade crítica, e, na discussão desta consideramos que apesar de 

caracterizarmos alguns aspectos distintos desta abordagem de formação, 

entendemos estes estão intrinsecamente relacionados. 

 

Figura 4: Categoria/Análise 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

Para a produção do metatexto, construímos textos descritivos, bem próximo 

do “corpus” analisado e textos interpretativos com um afastamento maior do 

material orientados por uma teorização mais aprofundada. Os textos descritivos 

trazem aspectos explícitos encontrados nas unidades de texto que apresentam 

informações relevantes relacionadas ao objetivo da pesquisa, como aproximações e 

distanciamentos das características consideradas no referencial teórico. Os textos 
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interpretativos trazem as inferências do pesquisador diante das informações 

implícitas nas unidades de texto, como indícios de proletarização docente, 

perspectiva de mudança da prática e limites técnico e prático das reflexões. 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO DE ATIVIDADES DE CAMPO 

 

Neste ponto, apresentamos uma síntese dos quinze encontros das AC. Os 

seis primeiros, com registro em diário de campo e nove encontros com registro em 

diário de campo e gravações de áudio. 

No primeiro encontro, esclarecemos aos professores, todos os aspectos da 

pesquisa: objetivo, metodologia, as questões com o CEP e como seria a participação 

deles. O grupo recebeu abertamente a proposta e considerou bastante relevante a 

desenvolvimento de uma pesquisa realizada por um professor da escola, pois esta 

poderia contribuir com o desenvolvimento do processo educativo na comunidade 

escolar. 

Neste dia em especial, a vice-diretora estava apresentando um novo 

programa de formação que iria ser implantado numa parte do horário de AC. 

Tratava-se do Programa Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, instituído 

pela Portaria Nº 1.140, de 22 de novembro de 2013 (BRASIL, 2013). As reuniões 

formativas do programa foram implantadas neste horário com o intuito de 

potencializar o momento das AC. As atividades modulares do programa eram 

previstas para serem realizadas em duas horas das AC coletivas. Os seis módulos 

abordavam temas como a formação humana, o jovem no ensino médio, o currículo, 

a gestão escolar e a avaliação. As atividades consistiam em elaborar projetos 

coletivos interdisciplinares e responder, por meio de discussão, questionamentos 

levantados nos módulos após cada capítulo. 

Observamos que a orientadora de estudos (vice-diretora) citou, além dos 

objetivos da portaria, que enfatizavam o aperfeiçoamento e valorização 

profissional e a melhoria da educação, a necessidade de revitalizar o horário de AC 

nas unidades escolares e fortificar os projetos estruturantes da Secretaria de 

Educação. A revitalização das AC visava aumentar os momentos coletivos entre os 

professores,pois este acontecia de forma individualizada, ou seja, os professores 

cumpriam sua carga horária de AC predominantemente sozinhos, realizando 

atividades didáticas e pedagógicas como elaboração e correção de atividades 
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avaliativas, mesmo quando estavam reunidos coletivamente no mesmo horário. 

Alguns professores questionaram sobre o tempo para realização das atividades do 

módulo e citaram barreiras como choque de horários entre professores de mesma 

área e tempo para leitura, apesar da direção ter feito o horário para que os 

professores se reunissem por área. A discussão foi diluída ao ser apresentada ao 

corpo docente a proposta de concessão de bolsas de estudos para os cursistas. O 

diretor da unidade escolar, também utilizou do horário para falar sobre o 

Programa Mais Educação, programa de atividades que era realizado em turno 

oposto na escola.  

No segundo encontro, alguns professores faltaram e outros chegaram 

atrasados, mesmo assim foram discutidos aspectos sobre o perfil dos estudantes da 

escola e a necessidade de reconstrução do projeto político pedagógico (PPP) do 

colégio. Os professores citaram a dificuldade de aprendizagem de alguns alunos 

dos turnos vespertino e noturno. Este debate perdurou durante o horário de AC, 

pois tentavam associar os motivos das dificuldades com os perfis dos estudantes. 

Depois da introdução do tema a orientadora do Pacto propôs que os professores 

traçassem um perfil socioeconômico dos estudantes e estes elaboraram um 

questionário para levantar estes dados. Foram discutidas também as questões dos 

projetos relacionados à Copa do Mundo de Futebol e sua influência nos horários 

da escola e ficou combinado que no próximo encontro todos trariam seus 

planejamentos anuais das disciplinas. 

Durante a observação, algumas discussões eram iniciadas a partir do 

material do Pacto. O orientador sugeria a leitura prévia do material e discutíamos 

nas AC. Observamos que o objetivo maior do grupo nestes momentos era 

responder aos questionamentos do fim do capítulo. As discussões aconteciam, 

surgiam algumas aproximações da realidade da escola com os textos, mas era 

preciso para o desenvolvimento de uma reflexão crítica que fomentássemos a 

mudança daquela realidade já identificada. Pois, se permanecêssemos apenas com 

diagnóstico dos problemas, buscando nos adaptarmos a realidade, não seria 

superada a barreira da semicultura. Era preciso considerar todo o contexto 
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histórico e social dos problemas para obtermos uma melhor apropriação desta 

realidade e tentar fugir da acomodação como indica Adorno (2005).  

As leituras dos módulos do Pacto traziam temas relevantes para escola, 

entretanto, desconsiderava a realidade da comunidade. As discussões aconteciam e 

favoreciam a identificação de alguns problemas da escola, porém, o grupo sempre 

sugeria soluções para adaptação a esta realidade. Para superar esta barreira faz-se 

necessária uma apropriação cultural da realidade da comunidade escolar, para que 

os sujeitos possam reconhecer-se como agentes transformadores das situações 

sociais em que estão envolvidos. Identificamos nas atividades modulares uma 

relação distante entre teoria e prática, o que possivelmente pode dificultar uma 

apropriação cultural e desenvolvimento de uma comunidade crítica, configurando 

uma ação orientada pela racionalidade técnica, como indicam Carr e Kemmis 

(1988).  

Considerando os problemas abordados e discutindo-os numa perspectiva 

histórico-social, buscávamos favorecer o exercício da reflexão crítica coletiva. 

Então, na medida em que as discussões sobre o cotidiano da escola iam surgindo, 

diante de uma perspectiva de motivar uma reflexão coletiva crítica e favorecer uma 

discussão mais dialética entre teoria e prática a respeito dos problemas 

identificados (indisciplina, dificuldade de aprendizagem, problemas sociais da 

realidade dos alunos, a privação do tempo, a rotinização do trabalho e a 

dificuldade para realização de pesquisas na escola), indicávamos alguns textos. No 

nosso entender,estes, poderiam ajudar a fundamentar melhor as discussões, 

tentando fomentar uma possível reflexão crítica em detrimento às resoluções pré-

estabelecidas ou a insuficiência de uma deliberação prática por meio de soluções 

guiadas apenas pela experiência (DINIZ-PEREIRA, 2014). Vale salientar que as 

indicações de textos eram orientadas de acordo com os problemas discutidos com 

o cuidado de não propiciar novamente uma a ação da teoria sobre a prática, 

característica de uma perspectiva técnica. 

As sugestões de textos eram realizadas à medida que as discussões 

esbarravam nos limites da deliberação prática, quando as soluções para os 
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problemas surgiam apenas das experiências do grupo, sendo desconsiderados os 

contextos em que estas tinham acontecido e a realidade identificada.  

Por exemplo, no episódio a seguir, discutíamos sobre Ciência e um professor 

diante da dificuldade de trabalhar com o conteúdo de ciências, faz uma adaptação 

didática, afastando-se da teoria e buscando soluções práticas, considerando esta 

uma metodologia melhor para resolução dos problemas: 

 

P3 – “É igual à gente trazer as percepções que a gente traz por fora no geral e trazer pra 

sala de aula e aí a gente generaliza e tenta, tenta e o aluno não consegue entender nada”. 

P – “Justamente esta é uma questão, pois quando a gente entra na sala de aula, são vários 

mundos ali, eu li um artigo que dizia que muitas vezes você fala com o aluno, dá a aula em 

português e pensa que ele está entendendo, mas o aluno vive uma outra realidade, outra 

cultura e mesmo em português, ele pode não estar entendendo nada e a gente não considera 

isso na hora de dar aula por exemplo”. 

P3 – “Eu digo assim, estudar é muito bom, pois a gente vai aprendendo e melhorando, hoje 

eu fui dar uma aula na oitava e fiquei pensando, ano passado eu pequei tanto nessa aula 

como é que eu vou fazer esse ano, aí esse ano eu pedi pra todos fecharem o livro, aí eu 

comecei a aula explicando, dando exemplos tão simples e aí eles iam dando a resposta e eu 

não precisava dar a resposta, fui conduzindo a situação e eles chegavam às conclusões, aí eu 

observei como a coisa mudou”. 

P6 – “Usar uma linguagem pra que eles possam entender realmente, fica muito difícil, isso 

é um desafio, geralmente alguns se sobressaem e a gente vai mais por esses que se 

sobressaem”. 

 

Diante da reflexão a respeito do insucesso didático do ano anterior, o 

professor pede para os estudantes fecharem o livro e utiliza apenas os relatos para 

desenvolver o conteúdo. Provavelmente, este professor considerou o fato dos 

alunos apresentarem os resultados esperados ser suficiente para o 

desenvolvimento de sua prática. Entretanto, apesar de considerar e contextualizar 

os problemas com os estudantes, estas soluções apresentam-se como insuficientes 

para uma perspectiva de transformação da realidade, pois, limitaram-se em 
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soluções práticas que naquele momento serviram para que a prática do professor 

alcançasse os resultados esperados e permaneceram na esfera da prática pela 

prática. 

Neste contexto, os textos eram indicados para favorecer a diminuição da 

dicotomia teoria e prática e motivar a discussão coletiva na tentativa de 

aproximação com uma formação orientada pela racionalidade crítica.  

No terceiro encontro, novamente faltaram alguns professores. Foram 

tratadas as questões das inter-relações entre os planos de curso das disciplinas e a 

reconstrução do PPP. Diante das discussões a respeito do perfil dos estudantes 

levantadas no encontro anterior, sugerimos a leitura de um artigo de Tonet (2014), 

Educação e Formação Humana, para que pudéssemos entender melhor os aspectos 

de uma formação humana integral e traçar o perfil dos estudantes da escola. À 

medida que íamos lendo, discutíamos a respeito e contextualizávamos com a 

realidade da comunidade escolar. Um professor expôs sua indignação a respeito 

da falta de compromisso de alguns colegas e as consequências disto para a prática 

da escola. A discussão acabou ultrapassando o horário das AC e os professores 

debateram sobre a importância de se enfatizar o aspecto formativo do aluno na 

construção dos planos disciplinares e a importância de se desenvolver no aluno 

não apenas o conhecimento da disciplina e sim a construção de um conhecimento 

para vida. Neste momento, os professores participaram bastante da discussão, 

demonstrando bastante interesse e muita preocupação com as situações sociais de 

alguns alunos da escola. 

Durante alguns encontros eram realizadas atividades do Pacto 

desenvolvidas pela orientadora de estudos. O capítulo do módulo era lido 

previamente, ou, como na maioria das vezes, lia-se nos encontros, discutia-se e, a 

orientadora postava no portal do Pacto o resultado das discussões que eram 

conduzidas por roteiro de perguntas. Nestes momentos, a discussão objetivava 

responder as questões para se encerrar a atividade. Desta forma, as reflexões eram 

muito superficiais, distanciando-se da perspectiva crítica e limitavam-se a alcançar 

os resultados previstos com o objetivo de finalizar o encontro mais rápido. 
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Nos três encontros seguintes discutimos as dimensões da ciência, trabalho e 

cultura para formação integral dos estudantes, discussão levantada por uma 

atividade do Pacto. Lemos,antecipadamente, o módulo 2 que tratava das 

dimensões da formação humana integral, e, durante as discussões tínhamos como 

objetivo traçar o perfil dos estudantes da escola considerando como parâmetro as 

dimensões sociais citadas no módulo. No decorrer das AC, os professores foram 

participando mais ativamente das discussões, principalmente relacionando as 

discussões com suas respectivas práticas e experiências em sala de aula. 

Observamos a ênfase na discussão deste tema, sugerimos a leitura de um texto 

complementar, fragmento do livro: O que é Ciência afinal? (CHALMERS, 1993), 

com a finalidade de problematizar sobre a Ciência, considerando seus aspectos 

sócio-históricos e seus métodos. 

O grupo considerou a sugestão relevante para a discussão, pois 

aprofundaríamos sobre o tema, entretanto, um professor reclamou do tempo para 

a leitura, mas se comprometeu a ler.  

Aparentemente as discussões buscavam caminhos para a melhoria da 

qualidade de ensino na escola, mas diante de frases como: “os alunos não querem 

nada”, alguns professores enfatizavam uma possível falta de motivação para 

resolver os problemas. Diante destas situações, as discussões limitavam-se a 

exposição de exemplos de práticas exitosas por parte de alguns professores. 

Identificava-se um problema no processo de ensino-aprendizagem, algum 

professor citava um exemplo de prática aplicada com sucesso para que os outros 

pudessem utilizá-la em suas práticas.  

No fragmento a seguir, discutíamos sobre os problemas no processo de 

ensino-aprendizagem: 

 

P4 – “Um exemplo, eu dei aula de nuvens e eles não estavam entendendo, mas estava um 

dia chuvoso, eu tirei eles da sala e mostrei e eles entenderam, achei interessante”. 

P3 – “Eles perguntam coisas como por que o sol segue a gente e eu tive que explicar sobre 

crenças e tradições”. 
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P4 – “No nosso tempo, tradicional, os meninos entendiam mais, hoje em dia é tudo doido”. 

P1 – “A diferença hoje na educação é a falta de disciplina, o pessoal vangloria a escola 

militar e o que tem de diferente? A disciplina, o colégio é administrado pelos militares5, a 

DIREC6 não interfere. Eu falava sobre isso, eu estava com dificuldade de dar aula. Se 

fizermos alguma coisa aqui, logo o conselho tutelar bate aqui”. 

 

 No depoimento de P4, identificamos uma tentativa de expor uma solução 

para problemas de aprendizagem com a observação da realidade ao redor, 

entretanto, P3 enfatiza os questionamentos dos estudantes parecendo não aprovar 

este tipo de curiosidade. Ao nosso entender, este tipo de ação provavelmente 

afasta a possibilidade de discussão em sala de aula e reflete as características de 

uma formação orientada pela racionalidade técnica, na qual se espera por 

resultados previstos em detrimento de uma reflexão crítica. 

Observamos que diante de experiências metodológicas frustradas na sala de 

aula citadas por alguns professores, o grupo assumia uma passividade diante dos 

problemas identificados, sempre indicando a falta de interesse dos alunos como 

consequência do problema (depoimento de P4). P1 enfatiza em seu depoimento 

que a solução seria o rigor do modelo tradicional de ensino. Possivelmente, a 

solidão profissional na qual os professores estão imersos, consequência de um 

processo de proletarização docente, priva-os do exercício da reflexão crítica e, 

diante dos problemas buscam soluções mais simples e acabam por reproduzir o 

processo de semiformação no qual estão inseridos. Neste caso, a possibilidade de 

utilização de um exemplo de uma prática para resolver um problema semelhante 

sem considerar a realidade na qual o problema se insere, é possivelmente o reflexo 

de uma formação técnica que busca resultados previstos e não localiza os 

processos educacionais de forma histórica e social. 

Visando identificar as possibilidades e os limites de aproximação com uma 

formação orientada pela racionalidade crítica, acabávamos por tentar uma 

discussão mais dialética, procurando aproximar a teoria da prática com indicações 

                                                           
5 Refere-se ao colégio estadual administrado pela polícia militar; 
6 Diretoria Regional de Educação. 
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de textos que aprofundariam mais esta discussão, encaminhando-a para reflexão 

dos processos histórico-sociais que levaram àquela situação enfatizada, motivando, 

possivelmente, uma reflexão coletiva crítica. Por incentivar as discussões das AC, 

alguns professores sugeriram que o professor-pesquisador teria potencial para 

assumir a direção do colégio, provavelmente, por identificarem como relevantes as 

discussões realizadas para uma possível mudança de realidade. Provavelmente, 

por considerarem relevante a necessidade de uma liderança para os processos de 

transformação da prática. Entretanto, ao nosso entender, apesar de relevante este 

papel, para o desenvolvimento de uma comunidade crítico-reflexiva todo o grupo 

deve reconhecer-se como transformadores da realidade em que estão inseridos. 

Até este momento, foram consideradas apenas as anotações do diário de 

campo do professor-pesquisador. A partir do dia 15 de setembro os encontros 

começaram a ser gravados em áudio. 

Identificamos certo desconforto por parte dos professores depois que os 

encontros começaram a ser gravados, alguns manifestaram-se querendo corrigir 

algumas falas: “a fala ficou boa? Você vai cortar essa parte, não é?(P3)”; “vai editar? 

(P5)”. Explicamos mais uma vez o intuído de gravar os encontros e enfatizamos o 

fato do anonimato e também da liberdade de expressão sem se preocupar com o 

certo ou errado, pois na verdade esta classificação não existia. No entanto, esse 

desconforto não durou muito tempo e logo os professores já estavam ambientados.  

No encontro do dia 22 de setembro, os professores haviam feito uma leitura 

prévia do fragmento do livro O que é Ciência afinal? Então, discutimos as 

características da ciência e suas interações com a sociedade. Munidos do material 

indicado, cada professor explicou um tópico da leitura que foi discutido por 

completo. Um professor sentiu dificuldade na leitura e explicou que precisou 

recorrer a outros livros para poder ampliar sua visão sobre o tema. A discussão 

tratou do processo histórico do desenvolvimento da Ciência, dando ênfase à visão 

equivocada que pode ser criada sobre esta. Foi feita uma ponte desta discussão 

com a forma de se desenvolver o ensino de ciências na escola, discutimos o 

problema do uso de experimentos desenvolvidos sem problematizações utilizados 
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como receitas com resultados pré-estabelecidos, a necessidade de aproximar a 

ciência do cotidiano do estudante sem apresentá-la como verdade absoluta e tendo 

o cuidado para não ignorar seu rigor e a necessidade de se desenvolver uma 

ciência investigativa na escola por meio de pesquisas conjuntas entre professores e 

estudantes que seriam apresentadas na feira de ciências, projeto realizado na 

unidade seguinte.  

A discussão foi muito participativa, embasados em suas leituras prévias, 

discorreram sobre suas percepções sobre a ciência, fizeram muitas transposições 

desta para a prática em sala de aula, discutiram a respeito do distanciamento entre 

a ciência investigativa e a maneira como na maioria das vezes eles a trabalhavam 

em sala de aula, sempre fazendo relações entre as práticas que se aproximavam de 

um ensino com investigação e as práticas que apenas reproduziam as teorias dos 

livros.  

Observamos algumas manifestações de maior interesse pela discussão 

daqueles professores que afirmaram ter feito à leitura, embora, alguns que não a 

fizeram tenham também participado da discussão utilizando exemplos de sua 

prática. 

No encontro seguinte, iniciamos uma discussão a respeito de indisciplina, 

pois antes do encontro de AC os professores estavam conversando sobre os 

problemas de indisciplina e rendimento baixo do 9º ano, conforme demonstrado 

nos trechos extraídos da transcrição da reunião: 

 

P4 – “Todos falam do 9º ano, da sala toda, nas outras séries tem grupos, mas eles não 

querem nada, já se perderam no colégio”. 

P1 –“Dentro de uma sala você ainda consegue ver dois ou três alunos para que você se 

preocupe em preparar aulas, fazer atividades, no 9º ano não tem ninguém”. 

P4 – “Que futuro tem um menino desse nessa questão da sociedade?” 

P1 – “Eles não estão fazendo nada, antigamente a moeda da troca da gente era a nota, eles 

tinham essa preocupação de nota, agora não tem mais, eu não sei se eles acreditam que no 

final do ano vão passar ou se tanto faz”. 
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 Nos depoimentos de P1 e P4, identificamos mais uma vez a indicação dos 

estudantes como responsáveis pelo problema da dificuldade de aprendizagem. 

Provavelmente, refletindo as consequências históricas de uma formação orientada 

pela racionalidade técnica, os professores não se identificam como capazes de 

fomentar a mudança da realidade da comunidade escolar e aceitam passivamente 

as situações sociais na qual se encontram. 

 No trecho seguinte, apresentamos a continuidade da discussão no momento 

no qual os professores falam sobre a reprovação: 

 

P4 – “Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas esse ano vamos dar uma peneirada aí.” 

P1 – “A gente precisa exigir esse ano que a ata do conselho seja feita esse ano no conselho, 

alunos que a gente reprovou, passaram.” 

P4 – “Tem anjinho aí que não pode passar não, tem aluno que não traz mais nem o caderno 

pra escola, ela não atrapalha, mas não faz nada, eu não sei o que um aluno desse quer da 

vida não e a mãe chora, chora, chora.” 

P – E diante dessa perspectiva, qual o nosso projeto de educação? Pois, educar pra quem 

quer aprender é fácil. 

P1 – “Eu acho um desafio.” 

P4 – “O menino já não tem mais ambição, entre aspas.” 

P1 – “dar ponto, tirar ponto, tanto faz. Faz prova, tanto faz, pergunta eu já fiz essa prova 

professor.” 

P4 – “Como eles não tem ambição, esse discurso de valorização da educação pra alguns, 

tanto faz com tanto fez, eles não querem terminar o ensino médio, concluir, não querem 

nada, aí qual o projeto, a ludicidade, funciona, a gente sabe que os projetos que 

movimentam o colégio funcionam, mas a gente não pode ver só isso, a gincana foi um 

sucesso, todo mundo participou, mais aí a gente volta pra sala de aula, a gente pesquisa, 

prepara aula, tenta movimentar, mas é que o perfil do aluno hoje é outro.” 
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Neste trecho, discutimos a reprovação de alguns estudantes. P1 e P4, 

enfatizam a necessidade de reprovar alguns alunos por causa do comportamento e 

criticam o Conselho de Classe que acabaram por aprovar estes alunos. Os 

professores consideram que a solução para os problemas (dificuldade de 

aprendizagem e indisciplina) apresentados pelos alunos seria a reprovação, 

provavelmente por considerar que os alunos devem repetir os conteúdos para 

aprenderem ou por simples punição a indisciplina, desconsiderando a realidade na 

qual os estudantes estão inseridos. Ao nosso entender, a busca por uma solução 

rápida (reprovação) uma adaptação à realidade dos problemas, caracteriza-se 

como um processo de exclusão social, que reproduz o processo de semi-formação 

cultural, citado por Adorno (2005), no qual, o sujeito envolvido acomoda-se diante 

da realidade e não considera-se um agente capaz de transformá-la. 

No trecho a seguir, o momento no qual identificamos alguns aspectos das 

racionalidades: 

 

P1 – “Eu fico imaginando vocês que também tem disciplinas que tem mais diálogo, como as 

minhas são mais exatas é mais fácil, pois se for algo precise discutir, como é que faz?” 

P5 – “Eu ensinei essa turma na sétima, a gente não podia abrir a boca, não sei se tá assim 

agora.” 

P1 – “Comigo eles não são nem bagunceiros, deve ser por causa da idade que vai chegando, 

mas assim, não fazem nada.” 

P4 – “Eu não consigo achar uma fórmula, um projeto pra despertar esses meninos pra 

estudar.” 

P5 – “A gente podia conversar com eles, pedir que dessem sugestões.” 

P1 – “Quando chega a hora de ir da aula eu nem sei, pois não se aproveita nada do que 

preparei, assim um ou outro, como eu trabalho com exatas, se destaca, mas sem muito 

interesse de querer aprender.” 

P – Apesar da gente estar falando o mesmo idioma, será que esses alunos estão realmente 

entendendo o que a gente está falando? Por exemplo, se chega ao ponto da gente perceber 

que nenhum aluno tem perfil pra ingressar no primeiro ano, então a gente está pressupondo 
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que eles não são nem oitava série, quando a gente chega na sala a gente não sabe quem é o 

aluno, como ele chegou até ali, os alunos mudam, nós mudamos de sala e acabamos não 

acompanhando e, de repente eles não tem nem os pressupostos básicos para entender uma 

linguagem mais formal e aí fica distante da realidade deles. 

P1 – “No início eu fiquei com essa preocupação, há muito tempo eu não dava aula pra o 

ensino fundamental e eu pensei, será que meu vocabulário não está adequado para o 

entendimento deles? A primeira prova que eu fiz a maioria ficou sem rendimento, aí fiz 

uma prova mais simples e mesmo na prova simples eles não foram bem.” 

P5 – “Eu acho que a grande virada dessa turma foi na sétima série, eles viraram de ponta 

cabeça. Eram duas turmas, mas quando chegou na sétima juntou as turmas e aí ficou uma 

turma terrível. Essa oitava série aí é problemática.” 

 

No depoimento de P1, verificamos a ênfase em relacionar a busca por 

resultados previstos em disciplinas da área de exatas e a dificuldade em 

desenvolver discussões em disciplinas das áreas de humanas e linguagens. A 

teoria determinando a prática em busca de resultados pré-estabelecidos é 

característica marcante da racionalidade técnica. Provavelmente, por influência de 

uma formação técnica, P1 considera o ensino de exatas mais fácil, por entender que 

os problemas desta área buscam resultados previstos em detrimento do exercício 

da reflexão na tentativa de resolução destes problemas. 

 Observamos que alguns professores procuravam por uma fórmula para 

poder ensinar, por não conseguirem lidar com este problema, provavelmente, mais 

um resquício de uma formação técnica, entretanto, chamou a atenção o 

depoimento de P5: “A gente podia conversar com eles, pedir que dessem sugestões.” 

Ainda que não indique a resolução do problema, é um posicionamento bem 

relevante, partindo do pressuposto que a participação dos envolvidos para 

resolução dos problemas fomenta um interesse pelos aspectos sociais envolvidos, 

característica importante para o desenvolvimento de uma reflexão crítica. 

Neste encontro os professores também explicitaram a dificuldade em 

trabalhar com disciplinas fora da área de atuação deles, pois, por se tratar de um 
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colégio de médio porte, entre 500 e 1000 alunos, não havia carga horária específica 

para todos, que acabavam por completar suas aulas com disciplinas de outras 

áreas. P1 – “Sim, mas conversando com uma colega, não daqui, ela tem 40 h e dá sete 

disciplinas, como que uma pessoa dessas desenvolve um bom trabalho? Por exemplo, pra 

mim é muito próximo a química da biologia, mas tem professor que pega disciplinas 

completamente opostas, eu não me sentiria confortável com uma disciplina de humanas.” 

Neste contexto, observamos a desvalorização do profissional que precisa atuar em 

outra área e provavelmente não cumpre nem o princípio básico da profissão, o 

domínio da teoria, como afirma Imbernón (2010).  

Vale salientar, que este fato pode, possivelmente, influenciar no problema 

de desinteresse dos alunos discutido acima, pois, a falta de domínio da disciplina 

prejudica o exercício da prática. Ao nosso entender, o professor que atua fora de 

sua área, provavelmente, encontra-se mais atrelado a racionalidade técnica. Diante 

da falta de domínio, visando uma melhor prática, o docente possivelmente busca 

metodologias que favoreçam o alcance dos resultados pré-estabelecidos, 

adaptando-se e aceitando a realidade estabelecida. Neste contexto, o professor 

acaba tornando-se um mero executor de práticas afastando-se do exercício da 

reflexão (CONTRERAS, 2002). 

No dia 20 de outubro a maior parte do encontro foi tomada pela atividade 

do Pacto que trabalhou com o tema interdisciplinaridade com o qual foi elaborado 

coletivamente uma intervenção didática sobre educação alimentar como atividade 

final do módulo. Os professores assistiram um fragmento do filme “Ponto de 

Mutação” (sugestão do módulo), para introduzir ao assunto holismo e favorecer o 

entendimento de interdisciplinaridade para elaboração do projeto. Discutimos 

também sobre descontextualização cultural, fragmentação do currículo e lemos o 

módulo para organizara proposta pedagógica interdisciplinar. Mais uma vez foi 

retomado o assunto da indisciplina, pois foi abordada a utilização demasiada de 

telefones celulares pelos estudantes e suas entradas e saídas frequentes da sala de 

aula. Foi enfatizado a necessidade de reforço escolar em leitura e operações 

matemáticas e o regime rígido de punições utilizado nos colégios militares do 
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estado como ações para combater os problemas de baixo rendimento escolar, 

desinteresse e indisciplina. No nosso entender, mais uma vez, o grupo identificou 

o problema, mas não aprofundou o assunto, nem considerou as questões sociais 

que envolvem a realidade dos estudantes, tentando uma solução mais prática, uma 

adaptação a realidade, reforçando a semicultura. 

Observamos que os professores citaram várias causas para as dificuldades 

nos processos de aprendizagem dos estudantes, tais como, desinteresse, 

indisciplina, problemas familiares, entre outros. Diante desta realidade, 

distribuímos para os professores o livro Debates em Educação (CHAPANI; SILVA, 

2013) e indicamos a leitura do capítulo: “Visibilidade dos critérios de validação da 

pesquisa pelos professores” (FRANCO; CARVALHO, 2013), com o objetivo de 

fomentar a discussão a respeito da possibilidade de pesquisa por parte dos 

professores da escola na tentativa de análise e resolução dos problemas 

identificados. 

Passamos dois encontros discutindo sobre pesquisa (29/10 e 03/11), as 

possibilidades, os critérios de validação, as barreiras, e, observamos que os 

professores reconheceram a necessidade de realizar pesquisas para intervenção nos 

problemas da escola. Entretanto, todos citaram a dificuldade de tempo para o 

desenvolvimento destas, característica associada à proletarização da profissão 

docente, que afasta os professores do exercício da reflexão em consequência da 

estafante carga horária. 

Segundo Carr e Kemmis (1988), a pesquisa é a chave da perspectiva crítica 

de formação, a pesquisa na educação e para educação. Observamos um limite 

relevante nesta característica, pois a dificuldade de tempo para o desenvolvimento 

destas pode influenciar na qualidade. Porém, também acreditamos na 

possibilidade de realização de pesquisa por meio da aceitação evidenciada pelo 

grupo, aspecto relevante e motivador para o início do exercício desta prática. A 

tentativa de realização de pesquisas na escola pode localizá-la historicamente e 

favorecer o fomento a transformação social. Pesquisas realizadas pelos próprios 

professores favorecem o desenvolvimento da apropriação cultural da realidade do 
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espaço e possivelmente pode motivar a superação do processo de proletarização 

de professores, a partir do momento que estes reconheçam-se como agentes 

transformadores. 

Todos participaram ativamente das discussões, levantaram 

questionamentos a respeito do rigor da pesquisa, da validação destas por meio de 

publicações e apresentações de projetos em encontros. Um professor citou sua 

participação em encontros apresentando trabalhos e enfatizou a necessidade de se 

divulgar práticas exitosas e pesquisas, relembrando que no período da graduação 

esta prática era mais presente e que poderia ser realizada também na escola com 

suas devidas adequações, principalmente a do tempo.Por meio da pesquisa o 

professor pode se apropriar dos processos histórico-sociais da realidade de sua 

prática possibilitando uma reflexão crítica que vise à transformação social. 

Nos encontros de 10 e 17 de setembro, foram desenvolvidas as atividades do 

Pacto nos horários das AC, as discussões focaram a gestão democrática e os 

professores criticaram a maneira como foi implantado o Programa Mais Educação 

na escola, programa de atividades em turno oposto aplicadas por monitores. Neste 

momento, os professores demonstraram interesse em participar do 

desenvolvimento do programa, entretanto, as sugestões limitaram-se a mudança 

das atividades de jardinagem, teatro e dança para atividades de reforço na leitura e 

nas operações matemáticas, elucidando a forte influência da racionalidade técnica 

na formação destes professores que, na maioria das vezes, indicavam atividades 

que reproduziam o domínio da teoria sobre a prática como única alternativa para 

solução dos problemas. A ênfase ao reforço, possivelmente, aponta para a 

necessidade de assimilar a teoria visando a execução das atividades para alcançar o 

resultado pré-estabelecido, desconsiderando as situações sociais envolvidas na 

resolução dos problemas. 

No dia 24 de novembro o encontro foi conduzido pelo diretor que falou 

sobre os projetos da escola, o conselho de classe e a matrícula de 2015. Neste 

encontro foram registradas imagens no desenvolvimento da discussão.  
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Depois desta data não ocorreram mais encontros, pois aconteceram as 

provas finais e os estudos de recuperação. 
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CAPÍTULO 4 – O HORÁRIO DE AC NA ESCOLA COMO ESPAÇO 

DE FORMAÇÃO CRÍTICA: LIMITES E POTENCIALIDADES 

 

Neste capítulo, construiremos o metatexto analítico continuando a nossa 

análise dos sentidos lidos em cada conjunto de textos extraído do período de 

observação e das entrevistas. Os metatextos são constituídos de descrição e 

interpretação, representando um modo de teorização sobre os fenômenos 

investigados (MORAES; GALIAZZI, 2011).  

O capítulo será dividido em quatro tópicos que representam as categorias 

criadas a partir do referencial teórico. 

 

4.1. Autorreflexão 

 

Nesta categoria foram exploradas três subcategorias: i) Avaliação da prática, 

destacando os momentos em que os professores refletem sobre a prática; ii) 

Perspectiva de mudança, enfatizando aspectos que fomentem uma transformação 

da realidade na prática dos participantes da pesquisa; e, iii) Limite técnico, 

elucidando depoimentos que indiquem uma reflexão, atrelada à busca de uma 

resolução rápida aos problemas visando uma boa execução das tarefas. Vale 

salientar que para esta categoria consideramos os depoimentos das práticas 

pessoais. 

Segundo Carr e Kemmis (1988), o professor deve chegar às conclusões a 

respeito de suas próprias ações para poder transformá-las, bem como uma análise 

crítica permanente sobre elas, tendo em conta as consequências de tais 

transformações. Contudo, a reflexão também pode limitar-se a aspectos da 

abordagem técnica, tendo em sua essência as questões técnicas de ensino, 

desconsiderando o contexto social em que a prática acontece e os propósitos para 

os quais estas são direcionadas (ZEICHNER, 2008).  

Assim, orientados pelo referencial, analisamos as aproximações de uma 

autorreflexão que objetive a transformação da prática e os limites que atrelam esta 
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a uma solução técnica. Neste momento da análise optamos, na maioria das vezes, 

por utilizar trechos das falas dos professores distribuídas nos encontros e 

entrevistas por considerar mais adequado para elucidar as aproximações ou 

distanciamentos de cada categoria. 

Com relação à primeira subcategoria, foram destacados alguns depoimentos 

que inferem sobre uma possível avaliação da prática. Durante os primeiros 

encontros em que discutimos o perfil dos estudantes e a criação de um currículo 

que favorecesse uma formação humana integral, refletimos sobre o que estamos 

fazendo em sala de aula e identificamos algumas situações relevantes para nossa 

prática: “Estudar é muito bom, pois a gente vai aprendendo e melhorando, hoje eu fui dar 

uma aula na oitava e fiquei pensando, ano passado eu pequei tanto nessa aula como é que eu 

vou fazer esse ano”(E2.4). O professor refere-se ao encontro como um momento de 

estudo e expõe a reflexão que fez de sua prática, provavelmente motivada pelas 

discussões das AC. O depoimento demonstra a perspectiva de melhorar a prática 

motivada pelos estudos realizados, ponto de vista importante para o exercício da 

autorreflexão; “Quando chega a hora de ir dar aula, eu nem sei, pois não se aproveita nada 

do que preparei”(E3.5). O problema de aprendizagem é identificado pelo professor, 

entretanto, este parece considerar a dificuldade do aluno por não conseguir 

executar o que planejou como tarefa, quando deveria analisar os possíveis limites 

dessa prática e considerar a realidade dos estudantes para superar o problema 

identificado; “Não sei se eu estou fazendo certo, mas no ano passado eu levei uma turma 

pra faculdade pra que eles vejam o ambiente e possam pensar em cursar uma faculdade, 

mostrando essa realidade”(E3.10).Observamos que o professor busca ampliar a visão 

dos estudantes sobre a universidade, entretanto, questiona-se sobre a maneira 

como estava realizando a visita. A nosso entender, um posicionamento relevante, 

pois visa ampliar a realidade dos estudantes e indicar outros caminhos possíveis a 

seguir, o que pode fomentar uma mudança de perspectiva de vida. 

Em alguns depoimentos identificamos aspectos que caracterizam a 

proletarização dos professores como privação de tempo, consequência de uma 

carga horária ampla e rotinização de trabalho (CONTRERAS, 2002). Os 



 

82 

depoimentos foram explicitados quando estávamos discutindo dificuldades sobre 

o processo ensino-aprendizagem na escola, e, acabamos por identificar problemas 

nas práticas. A carga horária excessiva e o complemento desta com disciplinas de 

outras áreas são considerados pelos professores como causa para o 

desenvolvimento de uma prática ruim.  

Apresentamos a seguir, alguns trechos destes depoimentos: “Dar sete 

disciplinas, como que uma pessoa desenvolve um bom trabalho? ”(E2.7). Ao identificar 

um processo de precarização para o desenvolvimento da prática o professor acaba 

incomodando-se com a realidade estabelecida, movimento relevante para o 

fomento a transformação da prática. Desenvolver o exercício da reflexão pode 

contribuir para uma mudança de postura, uma ação de encontro a realidade; “As 

aulas não completam a nossa carga horária e a gente é obrigado a pegar (outras disciplinas) 

e também, a gente vai deixar o aluno sem aula?”(E2.7). Observamos neste depoimento 

uma postura de adaptação à realidade estabelecida, característica que favorece a 

reprodução da semicultura. O processo de proletarização docente incorre à falta de 

autonomia. Aprisionados a esta realidade, os professores aceitam as disciplinas 

para que os estudantes não fiquem sem aulas, considerando esta uma boa opção 

para solução para o problema e desconsidera o problema da sua prática que estará 

prejudicada pela falta de domínio no conteúdo. 

Na perspectiva de encontrar manifestações de tentativas de mudança da 

realidade identificada, destacamos fragmentos de depoimentos, nos quais são 

feitas referências às práticas citando indicativos de que as discussões no espaço das 

AC possibilitam repensar e motivar a transformação das mesmas:  

“Eu era mais liberal, mais diante da situação eu vou repensar” (E3.9).Neste 

momento, o professor destaca a dificuldade encontrada para ministrar a aula, 

devido a uso de aparelhos celulares utilizados pelos alunos e decide mudar seu 

posicionamento na sala de aula. Provavelmente, este fomento a mudança foi 

motivado pela discussão sobre o problema, entretanto, resume-se a tentativa de 

realização de práticas exitosas de outros professores. Não desconsideramos a 

relevância da troca de experiências, porém, as práticas devem considerar que cada 
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sala de aula apresenta diferentes contextos que precisam ser levados em 

conta;“Depois que a gente começou as reuniões aqui, muita coisa estava na minha cabeça e 

eu achava que não ia surtir efeito e, já tá melhorando em sala de aula (com relação ao 

desenvolvimento da prática)”(P1.27),“Mas, diante da minha carreira foram poucas as vezes 

que vi realmente o AC indo por esse caminho”(P3.3),“Teve momentos que eu passei por 

essa experiência e lembrei (encontro da AC), então, eu acho que ajudou”(P3.15). Nos 

depoimentos de P1 e P3, destacamos a ênfase em citar os momentos das AC como 

relevantes para uma mudança da prática. Ainda que essa mudança apresenta-se 

mais como metodológica, ressaltamos a relevância de possibilitar discussões e 

motivar a reflexão que favoreça o desenvolvimento de uma perspectiva crítica. 

Destacamos também, trechos da entrevista de P1: “Se você não prepara a aula 

você é como um cego em tiroteio, preparar aula pra mim, não é pegar o livro e seguir o 

índice do livro, eu queria fugir daquilo ali, pegar uma coisa e trazer pra realidade do meu 

aluno”(P1.17), enfatizando a necessidade de contextualização do conteúdo, 

considerando os aspectos sociais em que estão inseridos em relação a vida dos 

estudantes, demonstrando incômodo em relação a metodologia mais tradicional 

dependente do livro didático. Vale ressaltar, que possivelmente o professor sentiu-

se mais motivado a mudar a realidade quando discutiu os problemas da escola em 

conjunto com outros professores. Ele enfatiza a influência do momento das AC 

para tal mudança: “Já comecei até a conseguir me organizar melhor”(P1.26).  

Observamos que os professores fizeram referência aos encontros na maioria 

dos depoimentos que relacionamos à perspectiva de mudança. Entretanto, as 

perspectivas elucidadas referiram-se à melhoria na execução das atividades, e, 

apesar de estarem relacionadas às discussões nos encontros ainda não aproximam-

se de um fomento a transformação da realidade prática dos envolvidos no 

processo. Consideramos relevante o incômodo do professor em sua atuação prática 

e o ensejo pela mudança, pois elucida uma aproximação com a perspectiva crítica 

de formação, a motivação possivelmente foi provocada por uma autorreflexão da 

prática. 
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Com relação à subcategoria limite técnico, apresentamos depoimentos em 

que os professores apresentavam-se como mero executores de atividades e suas 

reflexões resumem-se apenas à execução (CONTRERAS, 2002).  

Foi observada nos primeiros encontros, a necessidade de utilizar as AC 

prioritariamente para planejamento, produção e correção de atividades, como 

afirmou um participante no segundo encontro ao falar do objetivo das AC: “Para 

que você se preocupe em preparar aulas”(E2.2). Não estamos desconsiderando estas 

ações para o desenvolvimento de uma formação orientada pela perspectiva crítica, 

entretanto, a realização destas poderiam ser potencializadas se acontecesse de 

forma coletiva. Limitados pelas questões do tempo os professores, provavelmente, 

preferem utilizar a espaço das AC para planejamento e correção de atividades, 

afastando-se do exercício da reflexão e discussão coletiva que as AC podem 

possibilitar. 

Ao tratar de problemas de aprendizagem, na maioria das vezes, era 

sugerido o reforço do conteúdo, como apresentaremos a seguir na discussão sobre 

o Programa Mais Educação (programa de atividades em turno oposto):  

 

P5 – “O Mais Educação, tem a questão do espaço, alunos de outro turno, sala pra reforço, 

não temos espaço. A verba é marcada, tem que comprar o que vem determinado, a gente 

pode até questionar, mas às vezes, a gente não entende.” 

P1 – “O que eu acho do Mais Educação é que ele deveria complementar o que está deficiente 

na sala de aula.” 

P4 – “Eu acho que deveria ter reforço, português, matemática...” 

P1 – “Mas nós não temos espaço.” 

P4 – “Pra atividades da pra trabalhar, mas o reforço que a gente queria, não.” 

P1 – “Com a outra equipe o diretor até pediu que falássemos algo que precisava, mas eles 

não davam nem bom dia, os meninos só vinham aqui cortar papel.” 

P5 – “Por exemplo, tem as oficinas de judô, acho que é a que deu mais certo, mas tem que 

ter o reforço, português e matemática, é obrigatório ter esse reforço. Deveria indicar os 
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alunos fracos e eles vinham tomar reforço, só os que queriam, mas o aluno que tem 

problema o professor poderia indicar”. 

Observamos que o grupo analisou os pontos positivos e negativos do 

Programa, mas prefiram utilizá-lo apenas para as atividades de reforço. Neste 

contexto, os professores exercem apenas o papel de executor de tarefas, buscando 

alcançar os resultados esperados, distanciando-os do seu papel de agente 

transformador da realidade. As atividades de reforço podem auxiliar na 

aprendizagem, mas precisam ser dirigidas a partir da contextualização dos 

problemas de aprendizagem apresentados pelos alunos, executadas com o objetivo 

de melhorar o rendimento dos estudantes visando resultados, constitui-se uma 

prática distante de uma perspectiva crítica. Essa ideia reforça-se nos depoimentos 

em entrevistas: “Tem ainda o peso de eu ser conteudista, eu ainda não consegui me 

libertar”(P1.19), ”Preparar aula e si preparar para ir pra aula munido de 

informações”(P2.7). P1 reconhece a ação conteudista da teoria sobre a prática em sua 

prática, e P2 enfatiza o peso, em sua avaliação, para o papel da teoria. Ao nosso 

entender, os professores consideram o reforço do conteúdo como o melhor 

caminho para alcançar os resultados, desconsiderando a realidade dos estudantes. 

Vale destacar o depoimento de P1, no qual, ressalta a dificuldade de se 

libertar da prática conteudista, o fragmento sugere o alcance de uma autoavaliação 

da prática. O mesmo professor já havia citado numa discussão de AC que iria 

tentar contextualizar sua prática e considerar a realidade dos estudantes. A nosso 

entender, o fato do professor possivelmente entrar em conflito por causa de sua 

prática atual e as possibilidades de mudança, já apresenta-se como um bom 

exercício de reflexão crítica, embora esta necessite caminhar ao encontro da 

mudança da prática. 

Também em entrevista, P3 observa a necessidade de uma ação conjunta nos 

momentos das AC: “Precisa de uma coordenação pra fazer este papel” (P3.8). 

Observamos neste depoimento de entrevista uma possível carência de ações 

coletivas na escola. O professor enfatiza a necessidade de realizar as AC orientado 
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por um coordenador, provavelmente buscando a discussão, a troca de experiência 

ou o acompanhamento de suas atividades nestes momentos. 

Diante desta perspectiva, observamos que as discussões realizadas neste 

espaço possibilitam a autorreflexão sobre a própria prática, no entanto, esta 

reflexão precisa incentivar a intervenção sobre os problemas identificados para que 

esse processo não recaia na reflexão que busque a melhor maneira de se executar 

uma tarefa já definida, uma adaptação para melhor execução desta, um reforço ao 

desenvolvimento de uma semicultura. O processo de autorreflexão observado 

ainda não apresenta uma autocrítica profunda processada numa espiral reflexiva 

como apontam Carr e Kemmis (1988), entretanto, a autorreflexão acontece o pode 

ser potencializada. 

 

4.2. Reflexão coletiva 

 

Nesta categoria discutimos sobre quatro aspectos que formaram as 

subcategorias: i) perspectiva técnica, ii) perspectiva prática, iii) individualismo eiv) 

mudança da prática. Aqui, consideramos depoimentos que enfatizam o contexto 

coletivo, embora, em alguns casos, estes partam de uma reflexão de prática pessoal 

dos professores. 

Consideramos como perspectiva técnica, reflexões que desenvolvem-se no 

campo da racionalidade técnica, no qual há o domínio da teoria sobre a prática, o 

conteúdo direciona os caminhos para se alcançar os resultados pré-determinados. 

Como perspectiva prática, reflexões que desenvolvem-se por meio de deliberação 

prática, se limitando por meio da experiência de cada professor, enfim, a prática 

pela prática. Como subcategoria individualismo, as manifestações dos professores 

que privados de tempo e presos a rotina do trabalho, como indica Contreras (2002), 

fomentam uma preferência pela prática individual afastando-se do exercício da 

reflexão coletiva. E, como mudança da prática, depoimentos que por meio de 

reflexão coletiva sugerem uma possível mudança da situação educacional, na qual 

os professores estão inseridos. Neste contexto, buscamos observar os limites e as 
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possibilidades para a criação de uma comunidade crítico-reflexiva que vise à 

transformação da realidade educacional da escola. 

Com relação à perspectiva técnica, destacamos os depoimentos do encontro 

2, no qual foram elucidadas situações problemas encontradas no processo de 

ensino-aprendizagem das ciências:  

 

P – Então, como trazer a ciência para o nosso cotidiano para o nosso dia a dia? Como a 

gente pode falar da ciência em qualquer aula, independente de disciplina? É o processo, a 

ciência é feito com seu método, porém, também falha. 

P3 – “E a gente tem que deixar claro que esse falhar, serve de alavanca, pois tem aluno que 

acha que quando a ciência falha não é confiável.” 

P1 – “A lâmpada incandescente por exemplo, para se chegar ao resultado a cara fez mais de 

mil vezes, aí se pensa que o cara inventou de uma hora pra outra.” 

P – Como Vigostky fala, a gente não pode avaliar o aluno a partir do que ele já sabe, tipo ele 

fez isso, inventou isso, serve pra isso, temos que motivá-lo a ir além e, mostrando que a 

ciência é construída através de erros também é uma maneira de dizer, você erra pra 

aprender. 

P6 – “Igualmente quando eu ensino uma fórmula, eu quero que o aluno aprenda e na 

próxima aula já me dê resultado, eu fico angustiado quando erra, mas como não estão no 

mesmo padrão temos que ter paciência.” 

P3 – “Eu acho que tudo que a gente ensina ao nosso aluno não é em vão, ele se assenta e vai 

servir adiante, a gente no sufoco não consegue aprender tudo, mas aquilo fica.” 

 

Observamos uma discussão de aspectos relevantes sobre as ciências como a 

negativa a ciência como verdade absoluta e a consideração ao processo histórico na 

construção do conhecimento científico. Entretanto, P3 e P6, reforçam aspectos da 

perspectiva técnica, a busca por resultados previstos e padrões estabelecidos e o 

acúmulo de teoria para alcançar esses resultados. Ao nosso entender, a discussão 

ainda carece de um aprofundamento sobre ciência que poderia favorecer o 

distanciamento sobre a necessidade enfática de impetrar os resultados previstos. 
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No decorrer dos encontros as discussões ficaram mais participativas, mas as 

reflexões ainda estavam distantes da perspectiva crítica para formação docente, 

como aponta Zeichner (2008), ao enfatizar que a utilização do termo reflexão em 

alguns casos era apenas para reforçar uma ação de formação, mas esta, na 

realidade não desenvolvia-se de forma crítica, limitava-se a troca de experiências 

para soluções práticas ou técnicas sem considerar as situações sociais, que 

resumiam-se a aquisição de conteúdos novos que seriam cobrados na expectativa 

de alcançar os resultados pré-estabelecidos.  

Os professores incomodavam-se com as dificuldades de aprendizagens dos 

alunos, mas, nas discussões sempre buscavam um resultado mais hábil, uma 

solução rápida para executar suas tarefas e obter os resultados esperados. 

Observamos aqui, que os professores preocupam-se em executar suas tarefas e 

afastam-se do exercício da reflexão coletiva, na qual poderiam analisar os 

problemas identificados de forma mais profunda considerando aspectos sociais 

mais amplos que poderiam favorecer a transformação desta realidade. 

Para análise e discussão da subcategoria perspectiva prática, destacamos os 

depoimentos dos encontros e das entrevistas que referiam-se à troca de 

experiências nas AC: “A opção por área(refere-se à divisão das AC), realmente, nem se 

compara, é claro que a conversa é melhor, eu acho isso importante, até por que pra 

sugestionar, o que fazer com esses alunos, essa terceira unidade está um terror”(E4.5). O 

participante considerou relevante a possibilidade de reunir-se com outros 

professores no momento de AC, entretanto, aparenta apenas buscar sugestões 

metodológicas para resolver os seus problemas da prática, desconsiderando as 

diferentes realidades entre as práticas dos professores; “A minha metodologia não 

funcionou, eu vou lá e procuro também um professor que possa me ajudar”(P1.12).P1, em 

entrevista, reforça a necessidade de troca de metodologias. Não ignoramos a 

importância da troca de experiências entre os professores, porém, estas ações 

devem considerar a realidade na qual é aplicada cada metodologia para um 

melhor direcionamento da prática. 
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Principalmente nas entrevistas, foi enfatizada a relevância das discussões 

coletivas: “Problemas que a gente acha que só acontecia com a gente, acontece com outros 

em outras disciplinas”(P2.25),“Isso nos proporciona discussão, troca de experiências, 

exemplos de atividades”(P3.4), “Fazendo o AC, então, em companhia de outros colegas, a 

gente ouve experiência, relata essa experiência”(P5.8);  “Discutindo com outro colega a 

nossa prática, a gente está fazendo uma formação”(P6.7). Entretanto, buscamos 

observar a aproximação do exercício da reflexão coletiva. 

Segundo Imbernon (2005), no processo de formação realizado na escola a 

troca de experiências entre colegas de diferentes níveis é muito relevante, 

entretanto, apesar desta ação estar presente nas falas dos professores, e, estes 

reforçarem que desta maneira acontece à formação, estas em alguns momentos não 

ultrapassam uma ação limitada da deliberação prática como afirmam Carr e 

Kemmis (1987). Devido à complexidade dos problemas educacionais, para 

avançarmos mais na discussão das AC, é relevante que consideremos a experiência 

dos professores para intervenção destes problemas, mas é preciso analisar também 

as condições sociais que influenciam no trabalho em sala de aula como afirma 

Zeichner (2008).  

Observamos nos depoimentos que o espaço das AC era considerado 

interessante para a reflexão coletiva, havia muita troca de experiências das práticas 

e dicas para a melhoria destas, mas, na maioria das vezes, resultavam na 

intervenção da prática sobre a prática. Muitos professores pegavam atividades de 

outros professores para utilizarem na sua prática acreditando que o sucesso 

alcançado no desenvolvimento desta pelo colega seria o mesmo na sua atuação. 

Neste contexto, desconsiderava-se os aspectos inerentes a cada sala e buscava-se 

melhorar a expectativa do resultado esperado, aproximando-se também, neste 

aspecto, a perspectiva técnica de formação. 

Observamos em alguns discursos nas entrevistas à presença de 

características do processo de proletarização de professores (CONTRERAS, 2002), 

pois ficou demonstrada, em alguns momentos, a dificuldade que os professores 

têm de trabalhar coletivamente: “Aqui como a gente não tem coordenador, questão de 
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preparação de aula, eu faço em casa e fico mais livre”(P1.11), referindo-se a realização de 

atividades individualmente pra utilizar o horário de AC de outra forma, 

considerando este como um espaço para produção e correção de atividades, 

provavelmente, por ser privado do tempo, por causa da grande carga horária o 

professor prefere realizar as AC sozinho para elaborar suas atividades, não tempo 

para realização de discussões coletivas; “Eu pegava o AC sempre sozinha(referindo-se 

ao horário das AC)”(P6.4), “geralmente os professores não trabalham em um só local, 

trabalha em outros locais, eu gostei quando fechava tudo num dia, no turno oposto”(P3.11), 

citando a dificuldade de se reunir com outros professores devido a carga horária 

extensa. Diante desta realidade de privação de tempo, os professores são 

impedidos de realizarem atividades em conjunto, o que poderia favorecer o 

exercício da reflexão coletiva; “No colégio, quando utiliza os buracos (aulas vagas) é 

muito complicado, mas quando você não está sozinho, está com outros, é muito 

produtivo”(P3.13); “Se nós cumprirmos as oito horas na escola a gente não vai ter como 

fugir das atividades que faria em casa”(P2.13), referindo-se a rotina das AC, o que 

empurra os professores por meio da pressão do tempo a realizarem a elaboração 

das atividades no espaço de AC. Vale salientar que a carga horária das AC, pode 

propiciar momentos de elaboração e correção de atividades e também coletivos, 

entretanto, existe dificuldade para que os momentos coletivos aconteçam por causa 

da grande carga horária dos professores que complementa-se em outras escolas, 

dificultando e reduzindo uma associação de horários conjuntos para realização das 

AC.  

Aspectos como a rotinização do trabalho e a privação do tempo acabam por 

fomentar um isolamento, dificultando o exercício da reflexão coletiva 

(CONTRERAS, 2002). O grupo foi enfático ao apontar a rotina de trabalho, a falta 

de tempo e a falta de estruturação de suas cargas horárias como limites a reflexão 

coletiva, entretanto, a direção da escola havia organizado o horário de AC de 

forma que os professores de mesma área reunissem-se no mesmo período. 

Observamos que na maioria dos depoimentos que no processo histórico das AC a 

prática docente é induzida a um o isolamento profissional, professores com cargas 
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horárias extensas, tendo seu tempo suprimido e seus horários de AC distribuídos 

de forma fragmentada e isolada dificultando o exercício da reflexão coletiva. Por 

outro lado, nenhum dos professores entrevistados sabia determinar exatamente 

como estava distribuído o seu horário de AC e não cumpria totalmente, 

provavelmente por não considerá-lo parte obrigatória em sua carga horária e por 

possuírem cargas horárias em outras escolas. As ausências, sempre justificadas, 

eram ignoradas pela direção que não as computava. Diante de uma prática 

histórica de solidão profissional, não surpreende que alguns professores tenham 

citado preferir realizar suas AC sozinhos, pois como afirma Adorno (2002), este 

processo caracteriza-se como o desenvolvimento de uma semicultura, na qual 

aceita-se a realidade sem questionamento procurando adaptar-se a ela. 

A subcategoria, mudança da prática, é a que mais se aproxima de uma 

reflexão coletiva orientada pela racionalidade crítica, pois o objetivo da criação de 

comunidades crítico-reflexivas no campo da educação é a transformação da 

realidade educacional. Neste sentido, destacamos novamente a discussão sobre os 

alunos do 9º ano: 

 

P4 – “Todos falam do 9º ano, da sala toda, nas outras séries têm grupos, mas eles não 

querem nada, já se perderam no colégio.” 

P1 – “Dentro de uma sala você ainda consegue ver dois ou três alunos para que você se 

preocupe em preparar aulas, fazer atividades, no 9º ano não tem ninguém.” 

P4 – “Que futuro tem um menino desse nessa questão da sociedade?” 

P1 – “Eles não estão fazendo nada, antigamente a moeda da troca da gente era a nota, eles 

tinham essa preocupação de nota, agora não tem mais, eu não sei se eles acreditam que no 

final do ano vão passar ou se tanto faz.” 

P4 – “Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas esse ano vamos dar uma peneirada aí.” 

 

Diante dos problemas identificados os professores se preocuparam como o 

futuro dos estudantes, P1 ressalta a falta de interesse dos estudantes do 9º ano e P4 

sugere uma segregação entre melhores e piores alunos como solução para o 
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problema. Observamos que o interesse expressado para resolução do problema é o 

de valorizar os alunos que alcançam os resultados esperados em detrimento dos 

que apresentam maior dificuldade. Neste contexto, não são considerados os 

processos histórico-sociais em que estão inseridos os estudantes, característica 

relevante para uma mudança de prática e, reproduz-se o processo de 

semiformação. 

Em entrevistas os professores citam algumas possibilidades de 

mudança:“Começar pela questão do conteúdo, a gente discutiu algumas questões que a 

gente não pode mais ficar, poderia fazer uma mudança nesse currículo”(P1.32),  “A gente 

discutiu muita coisa interessante, algumas são a longo prazo, a gente tá vendo a 

possibilidade de implantar essas mudanças o ano que vem”(P2.24), mudanças em relação 

ao currículo.  

Os depoimentos apontam para uma possível mudança de currículo 

motivado pelas discussões das AC, entretanto, esta deve acontecer considerando 

todos os envolvidos no processo educacional; “Pra gente poder diagnosticar e resolver 

problemas e preparação de aula também”(P1.8), “Pois a gente começa a ver novas 

perspectivas pra trabalhar dentro da sala de aula, contextualizada”(P6.8), “Trabalhar mais 

com resolução de problemas, conhecer mais a realidade dos alunos melhorou tanto pra 

gente, quanto pra eles (alunos)”(P6.9), com relação a transformação da prática. Foi 

enfatizada a relevância dos momentos de AC, para fomentar novas perspectivas de 

práticas mais contextualizadas. Observamos uma predisposição à mudança 

postura prática que pode ser conduzida para uma transformação da realidade, 

possibilitando uma educação localizada historicamente. 

Observamos que as discussões e reflexões no espaço das AC fomentaram 

algumas possibilidades de transformação da prática, ainda que tímidas, mas foram 

surgindo aos poucos. Entretanto, estes problemas foram apenas identificados nos 

encontros das AC, embora ainda de forma incipiente, tentaram mudar a prática 

realizando-a mais voltada para os aspectos sociais e visando a transformação da 

realidade. Neste contexto, a reflexão coletiva acontece, os problemas são 
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identificados, mas esta ainda carece de características críticas como a 

transformação da prática considerando os aspectos histórico-sociais. 

A formação de uma comunidade crítico-reflexiva no espaço das AC 

apresenta-se ainda distante, entretanto, percebemos possibilidades para que esta 

desenvolva-se. A nosso entender, os indícios de tentativa de mudança da prática 

podem servir de ponto de partida para uma reflexão coletiva crítica e por 

consequência o fomento a transformação social. Segundo Diniz-Pereira (2014), é 

preciso criara possibilidade de iniciativas que se inspirem nos modelos da 

racionalidade crítica, visando à transformação da sociedade e a luta incessante dos 

educadores por justiça social. 

 

4.3. Discussão dialética 

 

Neste ponto, queremos analisar as aproximações e os distanciamentos entre 

teoria e prática que acontecem nas ações realizadas nas AC. Segundo Carr e 

Kemmis (1987), para conduzir uma reflexão mais ampla sobre os problemas 

educacionais é preciso possibilitar uma aproximação entre teoria e prática por 

meio do diálogo entre o teórico e o prático, a pesquisa e o ensino,uma interação 

entre a teoria científica e a realidade social experimentada pelos sujeitos da 

formação. Esta aproximação deve desenvolver-se a partir da apropriação cultural 

da realidade social, seus valores, suas crenças, ações, processos políticos e 

históricos, que contribuíram para o desenvolvimento das teorias e execução das 

práticas, como indica Adorno (2005), favorecendo a autonomia das classes que se 

identificam como sujeitos protagonistas e transformadores da realidade em que 

vivem. 

Para a análise desta categoria consideramos duas subcategorias: dicotomia, 

apresentando depoimentos que elucidavam uma separação entre teoria e prática; e, 

dialética, elucidando possíveis aproximações entre teoria e prática.  

Desta forma, pinçamos depoimentos em que apresenta-se a possibilidade de 

uma discussão dialética, com aproximação entre teoria e a prática: “Eu peguei livros 
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para poder discutir melhor”(E2.2).O professor cita a sua busca por referências 

bibliográficas que ampliassem o seu entendimento e tirasse suas dúvidas no 

momento em que leu um artigo para discussão num encontro de AC. A leitura de 

livros e artigos, não garante uma aproximação entre teoria e prática, entretanto, a 

busca por referências que ampliem o conhecimento e localizem a situação social de 

forma histórica podem favorecer o processo de apropriação cultural; “Com um 

acervo literário bibliográfico respaldado, nós poderíamos chegar a uma conclusão por meio 

de conversas”(E5.6). Refere-se à necessidade de se apropriar de leituras para ter um 

melhor entendimento sobre as situações educacionais que aconteciam na escola. 

Neste encontro discutíamos sobre pesquisa e a leitura que levantava o tema 

validação de pesquisas por professores, provavelmente, fomentou a possibilidade 

de resolução de problemas por meio destas, o que favorece muito a aproximação 

entre teoria e prática. 

Com relação a pesquisas que tratavam dos mesmos problemas identificados 

na escola e que poderiam conduzir para uma reflexão mais crítica, considerando 

aspectos histórico-sociais, destacamos: ”Problemas que a gente achava que só acontecia 

com a gente, acontece também com outros professores e outras disciplinas (referente a 

leituras prévias)”(P2.25). Também em entrevista, P2 cita a relevância de buscar 

publicações de pesquisas que tratem de problemas semelhantes ao da escola, ação 

importante para a aproximação teoria e prática, pois pode possibilitar um 

conhecimento mais amplo sobre o problema e perceber a sua localização histórico-

social; “Foram citados vários problemas que a gente consegue detectar, mas não são 

fundamentados” (P3.19), enfatizando a necessidade de apropriação sobre o contexto 

do problema para melhor entendê-lo. Neste depoimento, observamos que P3 

parece perceber os limites das discussões das AC que não ultrapassavam a barreira 

da ação da prática pela prática e carecia de uma contextualização dos processos 

históricos e sociais para melhor entender a realidade em que estavam inseridos. 

Embora seja um indício tênue de uma possível aproximação entre teoria e prática, 

consideramos relevante este tipo de reflexão para o desenvolvimento de uma 

discussão dialética. 
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Observamos que, mesmo se queixando da falta de tempo para leitura, 

alguns professores mostraram-se bastante receptivos. Nos momentos em que as 

leituras desenvolvidas nas AC relacionavam-se diretamente com os problemas 

identificados pelo grupo, os professores aparentemente sentiram-se mais 

confortáveis para desenvolver os estudos e participar mais ativamente das 

discussões. 

Alguns depoimentos apresentavam uma relação de dicotomia entre teoria e 

prática, quando esta relação elucidava o domínio do conteúdo sobre a prática, em 

depoimentos que enfatizavam a necessidade de se reforçar na teoria para que os 

estudantes pudessem alcançar os resultados na prática, ou se aproximar deles: “Eu 

acho que deveria ter reforço, português, matemática...” (E6.2); “Acho que é a que deu mais 

certo, mas tem que ter reforço”(E6.3); “Deveria indicar alunos fracos e eles vinham tomar 

reforço”(E2.4).Diante da dificuldade de aprendizagem dos estudantes, os 

professores acreditavam que por meio de reforço de conteúdo resolveria o 

problema de rendimento escolar. Este tipo de ação distancia a teoria da prática, 

pois a primeira determina a segunda. Observamos uma tentativa de melhorar o 

rendimento que ignora a realidade dos estudantes, provavelmente, preocupando-

se principalmente com a execução das tarefas, buscando um caminho mais rápido 

para se alcançar os resultados pré-estabelecidos.  

Destacamos também, depoimentos que expressam o limite da prática pela 

prática para resolução dos problemas: “A minha metodologia não funcionou, eu vou lá 

e procuro também um professor que possa me ajudar” (P1.12);“Isso nos proporciona 

discussão, troca de experiências, exemplos de atividades”(P3.4).P1 e P3, em entrevista, 

elucidam a possibilidade de utilizarem exemplos de metodologias de outros 

professores em suas práticas. Vale salientar, que quando não considera-se o 

contexto no qual o problema acontece a troca de metodologias pode configurar-se 

apenas como mera execução de tarefas. Os professores acreditavam que se a 

metodologia havia dado certo poderiam dar também em sua prática e ignorava-se 

a realidade dos estudantes. 
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Observamos que os professores mostraram interesse em apropriar-se de 

teorias e pesquisas, por meio das leituras, quando estas aproximavam-se da 

realidade da escola. Vale lembrar que as leituras eram sugeridas a partir dos temas 

abordados nas discussões das AC. Com a aproximação dos problemas da prática 

docente com algumas pesquisas, os professores sentiram-se mais a vontade para 

discuti-los e tentar compreendê-los para buscar uma intervenção para as situações. 

Entretanto, a falta de tempo dificultou a leitura prévia de alguns professores. 

Na maioria das discussões, teoria e prática tem uma relação dicotômica, na 

qual a teoria prevalece sobre a prática valorizando-se o conteúdo a ser trabalhado 

com os estudantes independente do contexto social, ou ainda, nos casos em que a 

apenas a experiência era considerada para resolução dos problemas, implicando na 

prática pela prática, afastando-a de uma interação mais próxima com uma teoria 

que considere o contexto histórico-social. Desta forma, a formação nas AC se afasta 

de uma perspectiva crítica, entretanto, a interação entre teoria e prática pode ser 

aproximada a partir do momento em que os sujeitos da formação apropriam-se da 

cultura em que estão inseridos e esta apropriação influencia sua prática. 

 

4.4. Pesquisa 

 

Nesta categoria buscamos analisar os limites e as possibilidades da 

realização de pesquisa na escola desenvolvida por professores, pois, segundo Carr 

e Kemmis (1987), a pesquisa deve ser para educação e na educação, pois a prática 

docente está intimamente ligada à pesquisa.  

No encontro 5, discutimos sobre a pesquisa e destacamos este trecho dos 

depoimentos: 

P4 – “A gente pode ver pesquisas pra tentar resolver os problemas da escola? Podemos, a 

gente até discutiu alguns pontos pro ano que vem pra vermos na semana pedagógica.” 

P – Isso, nós discutimos a pesquisa, identificamos os problemas da escola, aí, a literatura 

indicava que fazer pesquisa..., é mais interessante o professor fazer, pois ele está inserido na 

realidade do problema. Já que quando fizemos a graduação fizemos uma pesquisa, às vezes 
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até distante da realidade que a gente estuda e alunos da graduação fazem as pesquisas e 

depois não trazem nada pra escola depois da pesquisa realizada. Aí falamos a respeito do 

tempo, é possível nós como professores realizar a pesquisa? Nós temos tempo? Podemos 

seguir os critérios? 

P4 – “Tempo ninguém tem não (risos)” 

P1 – “Que é interessante que o professor faça a pesquisa para que possa entender mais a 

realidade, agora, é interessante para que a gente possa criar projetos para sanar alguns 

problemas, é mais viável, mais a questão temporal é mais difícil, acaba a gente tendo que 

associar toda a carga horária que a gente tem, aulas planejamento e ainda esse extra.” 

P4 – “Agente teria que administrar pra depois fazer a pesquisa.” 

 

Os docentes P1 e P4 enfatizaram a necessidade de realização de pesquisa na 

escola, mas destacaram o limite do tempo. Observamos que não aconteciam 

pesquisas na escola, entretanto, na discussão o grupo mostrou-se motivado a 

realizá-las. Apesar da dificuldade apresentada P4 acredita que administrando-se o 

tempo seria possível a execução de pesquisas. Reforçando esta motivação, P3 em 

entrevista, enfatizou a necessidade de realizar investigações nos problemas da 

escola:“A gente percebeu dentro destas discussões que se você fundamenta com a pesquisa, 

com dados, com depoimentos, eu acredito que essa pesquisa iria auxiliar na busca da 

proposta pra tentar sanar os problemas” (P3.20). Seguem alguns depoimentos, em 

entrevista, que apontam para uma motivação a realização de pesquisa:“Um 

sacrifício maior, uma organização do nosso tempo, bem maior, mas que seria interessante a 

gente começar, sim”(P1.38); “Pode ver novas possibilidades de 

pesquisa”(P5.13);“Poderíamos usar o AC pra fazer pesquisa”(P1.40). 

Um professor levantou o aspecto da validação das pesquisas realizadas na 

escola, enfatizando a importância de se divulgar os resultados destas: “Professores, 

às vezes, fazem atividades muito simples, só o fato dele registrar, dele organizar num 

projeto, já torna uma coisa mais grandiosa e até servir de base de informação para 

professores que vierem depois, que talvez passe pelo mesmo problema”(P4.16). Vale 

ressaltar que o tema da validação de pesquisas foi discutido num dos textos 

sugeridos nas discussões. Este tipo de reflexão pode fomentar a realização de 
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pesquisas pelos professores e contribuir para o desenvolvimento de uma formação 

orientada pela racionalidade crítica. 

Destacamos também, outros aspectos evidenciados pelos participantes, que 

citavam situações em que tiveram contato com a pesquisa apenas na graduação e o 

que liam e viam por meio dos meios de comunicação. Talvez, pelo distanciamento 

com a prática da pesquisa alguns professores referiram-se a esta ação como o 

simples ato de buscar informações: “A gente volta pra sala de aula, a gente pesquisa, 

prepara aula, tenta movimentar” (E3.4); “Muitos professores fazem pesquisa por 

fazer”(E5.70). Observamos essa classificação de pesquisa tanto como prática 

docente, quanto como atividades para os estudantes. Possivelmente, a privação do 

tempo enfatizada pelos professores nesta questão, pode conduzir a um 

entendimento limitado de pesquisa. Por não aproximarem-se da prática da 

pesquisa, alguns professores entendiam que uma simples busca de informações 

pode substituir esta ação. 

Quanto à privação do tempo, limite também identificado nas categorias 

reflexão coletiva e discussão dialética, destacamos alguns depoimentos:“A questão 

temporal é mais difícil”(E5.4);”É complicado por que a gente não tem esse tempo disponível 

para pesquisa”(P1.36); “Para fazer pesquisa é necessário tempo e o AC é limitado”(P5.11). 

Privados do tempo, por possuírem grandes cargas horárias, os professores tornam-

se apenas executores de atividades, distanciando-se de qualquer prática reflexiva 

ou atividade de pesquisa.  

Observamos que em alguns momentos a pesquisa foi citada como busca por 

informações sem considerar o rigor metodológico. A dificuldade com o tempo para 

realização das atividades foi bastante enfatizada, embora, ficou evidenciado nos 

depoimentos a necessidade de realização de investigações realizadas pelos 

professores e a motivação por parte dos professores para realização das pesquisas 

mesmo com as dificuldades apresentadas. De fato, a pesquisa ainda não era 

realizada pelos professores na escola, mas considerando as características 

específicas da realidade da escola relacionadas ao tempo e a motivação 

apresentada pelos docentes, consideramos existir a possibilidade de realização. 



 

99 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de professores é uma temática muito discutida atualmente e, 

diante de uma perspectiva presente quanto à necessidade de rompimento com 

propostas de formação orientadas pela racionalidade técnica, consideramos a 

abordagem crítica de formação como uma alternativa para superação deste 

contexto, pois nesta racionalidade a educação está historicamente localizada e 

acontece num pano de fundo sócio-histórico, visando à transformação da realidade 

social. Neste cenário, consideramos a escola como um ambiente relevante para o 

desenvolvimento de uma formação orientada pela racionalidade crítica, 

especialmente, com relação ao horário das AC realizadas na escola. Neste sentido, 

buscamos levantar os limites e as possibilidades para que este tipo de formação se 

desenvolva. 

Ao analisar os distanciamentos e as aproximações da formação 

desenvolvida nas AC com a abordagem crítica, consideramos quatro características 

desta abordagem como parâmetro para as análises: autorreflexão, reflexão coletiva, 

discussão dialética e pesquisa. 

Com relação à autorreflexão, na qual o professor reflete sobre a própria 

prática e a partir de sua própria iluminação busca transformá-la, observamos que 

as discussões realizadas no espaço da AC podem contribuir para o exercício de 

uma autorreflexão crítica. Os professores evidenciaram em alguns momentos 

avaliações de suas práticas, citando problemas que identificaram e também 

situações que prejudicavam o desenvolvimento destas. Na abordagem crítica esta 

reflexão precisa fomentar a transformação da realidade. Neste aspecto, os 

professores citaram a relevância das discussões realizadas no horário das AC para 

que estes pudessem identificar tais situações e se motivassem a transformar suas 

práticas, este movimento de transformação pode ser explorado ao passo que 

identificamos traços evidenciais para que esta transformação aconteça, neste 

aspecto, acreditamos que a formação desenvolvida nas AC está distante de uma 

formação orientada pela abordagem crítica. Também observamos limites para que 
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essa autorreflexão desenvolva-se de forma crítica. Alguns professores ainda 

apresentavam reflexões atreladas a racionalidade técnica, sempre apresentavam-se 

preocupados em reforçar o conteúdo em sala de aula quando identificavam 

problemas em sua prática, sem considerar aspectos sociais relevantes da 

comunidade escolar, reforçando o domínio da teoria sobre a prática. Além deste 

aspecto, ao apontarem características de proletarização de professores e problemas 

mais complexos em relação à realidade da escola, alguns professores transferiam a 

ação de intervenção sobre os problemas para os membros da direção, não 

assumindo o papel de agente transformador. Assim, em relação à autorreflexão, 

esta estava presente nos discursos dos docentes, entretanto, precisa fazer um 

movimento em direção à transformação da prática. Os professores avaliavam suas 

práticas, identificavam os problemas, mas a maioria optava por uma solução de 

perspectiva técnica, limite que precisa ser superado por meio do estudo mais 

apurado das situações sociais em que estão inseridos os problemas. Com a 

apropriação da cultura e a localização histórico-social dos problemas a 

possibilidade de se fomentar uma transformação pode se potencializar. 

Quanto à característica de reflexão coletiva, consideramos a possibilidade, 

embora tímida, de criar-se uma comunidade-reflexiva de professores no espaço 

das AC. Observamos nas reflexões traços das três abordagens de formação: os 

professores citaram a necessidade de se trabalhar conhecimentos de forma mais 

aprofundada para alcançar os resultados evidenciados pelas teorias, elucidando 

uma formação orientada pela racionalidade técnica; discutiam o uso de suas 

práticas, trocando experiências adquiridas no desenvolvimento destas para que 

fossem reproduzidas entre eles, desconsiderando a realidade de cada situação, 

identificavam problemas, deliberavam sobre suas práticas e tentavam utilizar as 

experiências exitosas em outras situações semelhantes, se aproximando dos limites 

de uma formação orientada pela racionalidade prática; e em algumas 

manifestações citaram as mudanças na prática que já estavam acontecendo por 

meio das discussões no horário das AC, considerando aspectos sócio-históricos 

relevantes para o desenvolvimento do processo de ensino na comunidade escolar. 
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Estas reflexões são as que mais aproximam-se da reflexão coletiva proposta pela 

abordagem crítica de formação, a colaboração dos participantes visando à 

transformação da realidade em que estão inseridos. Observamos também, algumas 

manifestações que enfraqueciam o exercício da reflexão coletiva crítica, na qual os 

professores, privados de seu tempo e imersos na rotina de trabalho, preferiam 

fazer as AC de forma individual, entretanto, com a mudança da perspectiva de 

realização dos encontros, nos quais possibilitava-se a discussão entre os 

professores de mesma área, os professores motivaram-se a participar das 

discussões e consideraram as reflexões coletivas relevantes para formação e 

transformação da prática. De fato, observamos o desenvolvimento de reflexões 

coletivas nos encontros, embora estas estivessem atreladas aos limites 

anteriormente citados. Entretanto, o grupo conseguiu identificar a necessidade de 

aprofundar-sena natureza dos problemas para melhor resolvê-los. A nosso 

entender, um indício para a criação de uma comunidade reflexiva, pois o grupo 

conseguiu identificar um limite para seu desenvolvimento, ainda que esta reflexão 

não impulsionará uma tentativa de transformação da realidade pode ser utilizada 

como motivação para que esta reflexão alcance um nível mais crítico. 

Com relação à discussão dialética, analisamos a relação teoria e prática 

presente nos encontros das AC, visando identificar se esta relação acontecia de 

forma dialética ou dicotômica. Os professores apresentaram discursos em que a 

relação aproximava-se de uma relação dialética, quando citavam a necessidade de 

contextualizar os problemas identificados em busca de soluções para os mesmos 

considerando aspectos sócio-históricos, mas em contra-partida, distanciavam-se de 

uma relação dialética quando elucidavam o domínio da teoria sobre a prática para 

a resolução de problemas no processo de ensino no cotidiano da escola. Esta 

característica da abordagem crítica precisa ser desenvolvida a partir da 

apropriação do que é a teoria e a prática, para que se possa na contraposição destas 

aproximar esta relação. Por isso, acreditamos que a discussão dialética nos horários 

de AC proposta pela abordagem crítica terá mais chance de desenvolver-se se 

professores associarem a relação intrínseca existente entre ensino e pesquisa, pois 
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no desenvolvimento de pesquisas na educação o exercício de aproximação entre 

teoria e prática faz-se necessário e fomentam uma apropriação sobre teoria e 

prática para pesquisadores iniciantes. 

No que diz respeito à pesquisa, esta não foi evidenciada nos horários de AC, 

entretanto, diante das discussões propostas os professores identificaram como 

relevante o papel do desenvolvimento de pesquisas na escola para a transformação 

da prática escolar do grupo. Foi citado, com bastante ênfase, o limite do tempo 

para realização deste tipo de ação, mas, os professores perceberam a relevância de 

se validar os conhecimentos e projetos desenvolvidos na comunidade escolar por 

meio de apresentação de trabalhos em eventos. Neste ponto, alguns professores 

ainda estavam atrelados ao conceito de pesquisa como mera busca de informações, 

fazendo-se necessária a ampliação de discussões sobre o tema para que se possam 

fomentar pesquisas neste ambiente escolar. Além disso, a realização de pesquisas 

realizadas pelos professores da escola carece de uma organização de tempo 

característico deste ambiente. 

O espaço das AC apresenta possibilidades para que desenvolva-se uma 

formação orientada pela abordagem crítica, ainda que na análise desta pesquisa a 

formação realizada nas AC apresente apenas traços que aproximem-se desta 

perspectiva de formação.Consideramos relevantes as características identificadas, 

tais como espaço propício ao exercício da autorreflexão e reflexão coletiva, 

possibilidade de discussão dialética e pesquisa realizada pelos professores. 

Observamos que os limites identificados, privação de tempo e reflexos de formação 

orientados por racionalidades técnica e prática, provavelmente podem ser 

superados se no espaço for desenvolvida uma formação que considere a educação 

como um processo histórico-social que precisa ser contextualizado para que a 

transformação da prática aconteça. 

Contudo, acreditamos que estas possibilidades possivelmente seriam 

potencializadas se este espaço de formação se transformasse num grupo de 

pesquisa, que desenvolvesse investigações sobre a realidade da escola realizada 

por professores desta comunidade escolar, situando a escola em seu contexto 
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histórico-social, para, a partir desta apropriação, desenvolver intervenções que 

visem à transformação da prática e a melhoria da educação. Por isso, de posse 

deste diagnóstico buscaremos em longo prazo a realização de uma pesquisa-ação 

para o desenvolvimento desta comunidade escolar. 
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APÊNDICE A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, Conselho Nacional de Saúde 

 

Prezado(a) Senhor(a),  

 

Eu, Eduardo Lourenço dos Santos, estou realizando juntamente com a orientadora Profª 

Drª Daisi Teresinha Chapani o estudo: O HORÁRIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR NA 

ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO: LIMITES E POTENCIALIDADES, com o objetivo 

geral de avaliar os limites e as potencialidades do espaço escolar como grupo de estudo e 

pesquisa para a formação docente. Nesta perspectiva torna-se relevante estudar este espaço e os 

processos que favoreçam a formação docente no ambiente escolar. Tomando como base esta 

possibilidade, é preciso avaliar o ambiente escolar como componente relevante para este 

processo, como também o espaço do grupo de estudo, para que se possam apontar caminhos que 

favoreçam o desenvolvimento do processo de formação docente. 

Para realização deste estudo será observado o horário das atividades complementares que 

ocorre na unidade escolar com os professores da área de Ciências Naturais e Matemática, por 

isso, venho convidá-lo a participar desta pesquisa de forma voluntária, espontânea e anônima. 

Esta observação ocorrerá durante o período da terceira e quarta unidades letivas, caso, não queira 

participar, suas falas e intervenções no horário das reuniões serão suprimidas do diário de 

anotações, em caso de aceitação, suas contribuições durante esse momento se tornarão dados da 

pesquisa e serão tratados de forma sigilosa e confidencial e ao final do processo serão 

selecionados alguns professores para realização de entrevista. Todas as ações que ocorrerão 

neste período serão decididas conjuntamente com todos os professores da atividade 

complementar. Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser tirada antes, durante e depois deste 

processo. 

A participação nesta pesquisa não é obrigatória e seus integrantes não serão 

remunerados, podendo estes, abandonar o estudo em qualquer momento se assim desejarem, 

sem nenhum prejuízo individual ou para sua família. No caso de aceitação, o senhor (a) precisará 

assinar duas vias, uma que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada por cinco anos 

conforme a resolução 466/2012 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).  

O CEP-UESB, Campus de Jequié foi criado em 16 de agosto de 2004 pela Portaria 986 de 

28 de julho de 2005 da Reitoria da UESB com publicação no Diário Oficial do Estado em 02 de 

setembro de 2005 com objetivo de avaliar e acompanhar as pesquisas envolvendo seres humanos 

no Brasil. 

 

Jequié, ___ de _______________ de 2014. 

_________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 
CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  (73)3528 9727 
cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 

Profº Mestrando Eduardo Lourenço dos Santos 

elourencobio@ig.com.br 
(73) 9928 0535 

 
Profª Drª Daisi Teresinha Chapani 

dt.chapani@bol.com.br 
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APÊNDICE B 
 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

 

Eu, _________________________________, ocupante do cargo de Diretor do(a) 

Colégio Estadual Valmir Oliveira Gomes (Jitaúna/BA), AUTORIZO a coleta de 

dados do projeto O HORÁRIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR NA ESCOLA 

COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO: LIMITES E POTENCIALIDADES do 

pesquisador Eduardo Lourenço dos Santos após a aprovação do referido 

projeto pelo CEP/UESB. 

 

 

JItaúna, ___ de_________ de_____  

 

 

ASSINATURA:______________________________________________________ 

 

CARIMBO: 
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APÊNDICE C 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

 

 

Eu ___________________________, CPF ____________, RG_______________, 
depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos 
e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de 
minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, por meio do presente termo, os pesquisadores 
Eduardo Lourenço dos Santos e a Profª Drª Daisi Teresinha Chapani 
(Orientadora) do projeto de pesquisa intitulado “O HORÁRIO DE ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR NA ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO: LIMITES E 
POTENCIALIDADES” a realizar as fotos que se façam necessárias e/ou a colher 
meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 
 
 
 
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 
e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 
transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 
obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das 
crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 
8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas 
com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 
 
Jitaúna - BA, __ de ______ de 20__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                         ______________________________ 
Participante da pesquisa                             Pesquisador responsável pelo projeto 
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APÊNDICE D 
 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
DA PESQUISA 

 
 

1. Nome: _______________________________________________________ 

 

2. Data de nascimento: ___/___/_____           Sexo: _____________________ 

 

3. Formação / maior titulação:_______________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

4. Há quantos anos leciona? _______________________________________ 

 

5. Em quais séries leciona? ________________________________________ 

 

6. Em quais as disciplinas? ________________________________________ 

 

7. Qual a sua carga horária? _______________________________________ 
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APÊNDICE E 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTASEMI-ESTRUTURADA 
 

 
1. Como iniciou sua carreira de magistério? 

 
 
2. O que motivou essa formação? 

 
 
3. O que você entende por Atividade Complementar? 

 
 
4. Como está distribuído o horário de AC em sua carga horária? 

 
 
5. Como você administra o seu horário de AC? 

 
 
6. Você considera o horário de AC necessário? 
 
 
7. Como deveria ser a AC ideal? 

 
 
8. O que você achou desta nova perspectiva trabalhada no horário de AC? 

 
 
9. Existe possibilidade de formação docente na AC? 

 
 
10. As ações desenvolvidas favoreceram a sua formação? Como? 

 
 
11. Você vê a possibilidade de realização de pesquisa neste espaço? 
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APÊNDICE F 
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APÊNDICE G 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 15/09/14 
 
P7 – Vamos começar. 
 
P4 – A função do Pacto é reativar o AC? 
 
P – Uma delas é reativar o AC. 
 
P4 – Todo mundo sabe que não tem AC. 
 
P – Eles sabem que não funcionam. 
 
P1 – Você tem que ver, pois em Itagi tinha, eles faziam AC igual agente tá fazendo 
aqui. Eles conseguiam fazer o horário para que os professores do mesmo horário 
se reunissem juntos. Às vezes, a gente nem compartilhava opinião mais 
estávamos todos na mesma sala. Lá os professores de letras tinham uma 
afinidade maior de compartilhar textos e os de matemática não, mas a gente fazia 
no mesmo horário. 
 
P4 – Ele falou que lá funcionava, mas acho que AC é uma realidade geral. 
 
P – O segundo ponto do Pacto são os projetos estruturantes e o terceiro é o PPP. 
 
P4 – São os projetos é? 
 
P1 – Depois que nós criamos a gincana e incluímos os projetos, melhorou. 
 
P4 – Também acho. 
 
P – de acordo com a resolução 466 de 2012 o Conselho Nacional de Saúde, quem 
rege o comitê de ética das pesquisas é o da saúde. Prezado(a) Senhor(a), Eu, 
Eduardo Lourenço dos Santos, estou realizando juntamente com a orientadora 
Profª Drª Daisi Teresinha Chapani o estudo: O HORÁRIO DE ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR NA ESCOLA COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO: LIMITES E 
POTENCIALIDADES, com o objetivo geral de avaliar os limites e as 
potencialidades do espaço escolar como grupo de estudo e pesquisa para a 
formação docente. Nesta perspectiva torna-se relevante estudar este espaço e os 
processos que favoreçam a formação docente no ambiente escolar. Tomando 
como base esta possibilidade, é preciso avaliar o ambiente escolar como 
componente relevante para este processo, como também o espaço do grupo de 
estudo, para que se possam apontar caminhos que favoreçam o desenvolvimento 
do processo de formação docente. Para realização deste estudo será observado o 
horário das atividades complementares que ocorre na unidade escolar com os 
professores da área de Ciências Naturais e Matemática, por isso, venho convidá-
lo a participar desta pesquisa de forma voluntária, espontânea e anônima. Esta 

                                                           
7
 P – Professor-pesquisador, P1 – Professor 1, P2, P3, P4, P5 e P6. 
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observação ocorrerá durante o período da terceira e quarta unidades letivas, caso, 
não queira participar, suas falas e intervenções no horário das reuniões serão 
suprimidas do diário de anotações, em caso de aceitação, suas contribuições 
durante esse momento se tornarão dados da pesquisa e serão tratados de forma 
sigilosa e confidencial e ao final do processo serão selecionados alguns 
professores para realização de entrevista. Todas as ações que ocorrerão neste 
período serão decididas conjuntamente com todos os professores da atividade 
complementar. Qualquer dúvida sobre a pesquisa poderá ser tirada antes, durante 
e depois deste processo.A participação nesta pesquisa não é obrigatória e seus 
integrantes não serão remunerados, podendo estes, abandonar o estudo em 
qualquer momento se assim desejarem, sem nenhum prejuízo individual ou para 
sua família. No caso de aceitação, o senhor (a) precisará assinar duas vias, uma 
que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada por cinco anos conforme 
a resolução 466/2012 do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O CEP-UESB, 
Campus de Jequié foi criado em 16 de agosto de 2004 pela Portaria 986 de 28 de 
julho de 2005 da Reitoria da UESB com publicação no Diário Oficial do Estado em 
02 de setembro de 2005 com objetivo de avaliar e acompanhar as pesquisas 
envolvendo seres humanos no Brasil. 
 
Observações 
 

 Este AC foi curto, pois aconteceu um evento na escola e a atividade começou 
mais tarde; 

 Depois da leitura do TCLE, os professores concordaram em assinar e o AC foi 
encerrado; 

 Antes da liberação do Comitê de ética o pesquisador fez as observações dos 
AC anteriores com anotações em diário de campo. 
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APÊNDICE H 
 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 22/09/14 
 
P – Muito bem! Como ficou a divisão aí? 
 
P6 – Eu fiquei com o ponto 2. 
 
P3 – Eu o 2. 
 
P – 2 também? Ah, é por que tem dois pontos 2, um é cardinal e o outro é romano. 
 
P3 – O meu é cardinal. 
 
P6 – O meu também. 
 
P – Ah, entendi é isso mesmo, tá certo. 
 
P1 – O meu é 1.1. 
 
P – 1.1, ok! Então, na verdade o que acontece, né, o pessoal mudou a atividade 
pra responder, amanhã eu vou ter que me reunir com os alunos da escola, aí eu 
vou chamar uns dois do ensino médio e uns dois da 8ª, que amanhã eu to aqui, eu 
vou fazer isso, pra perguntar essas questões a eles sobre ciência, tecnologia, 
cultura e sociedade e aí juntar ao que vocês falaram, o que eles falaram e fazer 
uma resposta pra postar lá. É lógico que eles não vão ter esses subsídios que a 
gente tá tendo de estudar parte a parte, a tecnologia a gente tá estudando lá no 
curso, a ciência a gente estudou aqui, e a cultura e a sociedade a gente já tem da 
experiência e convivência no local, então, o que é ciência afinal vem falar disso, 
né? É... Chalmers, ele vem questionar o papel da ciência e do método científico e 
como a ciência é tratada pela sociedade, aí ele fala justamente dessas questões a 
respeito de... a ciência como verdade absoluta, né? O teu não foi introdução não, 
não é? A introdução ele coloca justamente isso, ele dá um exemplo aqui de um 
pastor que utilizou a ciência pra dizer, tipo assim, que a ciência estava 
comprovando um fato que a bíblia diz, sim, tem um exemplo aqui... a ciência fala e 
diz que a bíblia cristã é comprovadamente verdadeira, ou seja, a bíblia por siso, na 
cabeça desse cara, desse pastor, não colocava a bíblia como sendo um 
conhecimento verdadeiro, aí, como todo mundo, no senso comum acha que a 
ciência é verdade absoluta, o que é provado cientificamente [e o correto, ele falou 
essa frase, que a ciência fala e diz que a bíblia é comprovadamente verdadeira. 
Então, quer dizer, pegou o prestígio da ciência pra dizer que a bíblia era 
verdadeira... mas, qual é a base pra dizer que a ciência tem realmente essa 
autoridade? Aí que começam as discussões. 
 
P1 – É que na verdade, inclusive eu uso até essas referências na minha aula, por 
que, assistindo uns canais na Sky e eles mostram alguns experimentos que foram 
feitos pra explicar certos acontecimentos da bíblia, como o dilúvio, eles já 
comprovaram cientificamente analisando a região onde aconteceu, as formações 
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rochosas, e outras evidências, que realmente o dilúvio aconteceu e outra 
explicação cientifica para as dez pragas do Egito, a questão da maré vermelha 
que ele tenta explicar aquela suposta transformação da água em sangue, então, 
eu sempre falo com os meninos essa dualidade entre a igreja e a... o que a ciência 
prega, a fé prega, que na verdade fé é o que a gente acredita, pois a gente não 
vê, né? E assim, por mais cristãos que nós sejamos a gente sabe que a ciência 
não se baseia em hipótese alguma única e exclusivamente nos escritos da bíblia. 
Aí é o que justamente vai falar o que minha fala aqui diz, que a ciência, ela só crê 
no que ela pode comprovar com base em experimentos, com base em fatos, não é 
simplesmente uma hipótese, até pode-se surgir a partir do senso comum, alguma 
informação e aí a ciência se baseia naquela informação e ela tem que procurar 
formas concretas e objetivas de provar que aquilo realmente existe, que na 
verdade muito dos experimentos, das descobertas, tiveram como base o senso 
comum, nas informações culturais que a gente tem, como a gente estava 
discutindo a semana passada a respeito da atividade de Tina, essas questões da 
meteorologia que às vezes os mais velhos tem essas informações mas não tem o 
conhecimento cientifico, então a ciência se baseia justamente nisso, em pegar 
essas informações do senso comum e tentar explicar por meio de experimentos 
de forma objetiva, que aquilo realmente é fato, então, a ciência se baseia no que 
ela pode provar, não simplesmente na questão... 
 
P3 – Da fé. 
 
P1 – Não é nem da fé, é na questão de senso mesmo. A gente tava assistindo no 
Caldeirão do Huck, tem, tinha um... 
 
P – Um quadro de experimentos, de ideias. 
 
P1 – Isso, não sei se acabou, e uma equipe tinha, um trio de alunos falando do 
uso da baba de quiabo pra diminuir a taxa de glicose pra regular a glicemia do 
sangue, aí eles fizeram testes, eles fizeram experimentos, que na verdade algum 
bisavô, tio dela, faziam isso, e aí eles pegaram, fizeram pesquisa a respeito disso 
dentro do uso do quiabo, mas assim, na escrita não tinha nada muito assim de 
concreto, ai eles fizeram o experimento e perceberam que realmente as pessoas 
que tomavam diariamente aquela água a taxa de glicose realmente caiu, voltou a 
sua normalidade e eles levaram essa ideia para o Caldeirão, lá o fisiologista foi lá 
e falou, a gente não pode baseado nestes resultados aferir que a substância 
existente no quiabo realmente diminui a taxa de glicose, agora baseado nessa 
informação que tem como base o senso comum, a gente pode fazer um estudo 
mais específico pra gente comprovar ou refutar essa hipótese que eles 
levantaram. 
 
P6 – Aí entra o método indutivo, quer dizer, partindo de casos particulares, em 
alguns casos eles generalizam e aí mostram exemplos, não é? O simples fato do 
por do sol, então, será que o sol em algumas regiões, será que o sol sempre se 
põe? Não é? Será que acontece isso? Aí mostra um outro exemplo, a gente sabe, 
atirando-se uma pedra a tendência dela é descer, não é?  
 
P – Isso. 
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P6 – será que vai acontecer alguma ideia de que atirando-se uma pedra ela vai 
subir? Então, aí, sobre esses conhecimentos, o método dedutivo, o método 
indutivo, então ha muitos fatores a considerar, por que o método dedutivo ele é 
parte do conhecimento, da premissa para conclusão daquilo, se é realmente 
verdadeiro ou falso, se a premissa é verdadeira, então chega-se que a conclusão 
realmente é verdadeira, isso faz parte das ciências exatas, na matemática 
comprova-se isso, mas em outras ciências sociais nem sempre isso acontece, 
então, se uma premissa é verdadeira, será que a conclusão é absolutamente 
verdadeira? 
 
P3 – Nesse caso ela é aplicada de modo geral? 
 
P6 – Isso, de modo geral 
 
P3 – E vem na sequência o indutivismo ingênuo, ele dá até um exemplo do papel 
de tornassol azul que ficou vermelho ao ser imerso num líquido, no caso do ácido 
sim, mas que nem sempre essas (entra o diretor e fala sobre o valor de alguns 
materiais que teve que comprar pra escola), me perdi aqui, vê se eu entendi? O 
indutivismo ingênuo a gente lança uma proposição e ela tem, não é um sentido 
universal, assim, em relação a generalizar. 
 
P – É assim, a Ciência ela tem que realizar experimento, senão não vale. 
 
P3 – Sim, isso. 
 
P – Segundo ponto, experimentando nós queremos generalizar. 
 
P3 – Mas, nem sempre essas generalizações conseguem generalizar, que nem 
ele fala aqui, em algumas questões sim, outras não. 
 
P – É, essa questão do Sol mesmo é um exemplo, só que o que foi passado pra 
vocês é um resumo, mas ele discute isso, que não é em todo lugar que o sol se 
põe, mas diz que o sol se põe. 
 
P1 – Isso, demora alguns meses sem se por em alguns lugares. 
 
P – Por exemplo, eu estava estudando etno matemática e tinha uma questão 
assim, 1 + 1 é, e o pesquisador dizia que poderia ser relativo, pois em algumas 
culturas indígenas o 1 + 1 pode não ser 2, pois de acordo com a cultura quem leva 
alguma coisa recebe o dobro, algumas coisas assim que eles foram colocando, 
que tem que ter contexto, que a teoria é verídica mas, é o que o colega vai discutir 
depois. 
 
P6 – Veja só, eu peguei esses livros pra poder discutir melhor. 
 
P – Olha, tá estudando bastante. 
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P6 – Veja só, o raciocínio indutivo permite aumentar o conhecimento, mas sempre 
sobre a condição de que se admite sua fragilidade a conclusão não está implícita 
nas premissas, apoia-se nelas mas não a contem, então como nós vimos aqui, 
fala da fragilidade do método, aplica-se a todo conjunto, a partir de casos 
conhecidos generaliza-se todo o conjunto, sendo observada apenas uma parte 
dele, quando maior o numero de observações, maior a probabilidade de que a 
conclusão seja verdadeira, mas sem a total segurança, quanto maior a perspicácia 
analítica de quem elabora o raciocínio será possível concluir aquilo que tem maior 
probabilidade de ocorrer, então, esse tipo de raciocínio não é empregado pelas 
ciências experimentais. 
 
P – Então, é o que a professora ia explicar, as regras para que o indutivismo 
quebre essa barreira da ingenualidade. 
 
P3 – Que é, o número de proposições e observações que formam a base de uma 
generalização deve ser grande, que as observações devem ser repetidas sobre 
uma ampla variedade de condições. 
 
P – Isso, por exemplo, derreti o ouro, derreti a prata, ouro e prata são metais, logo 
todos os metais se dilatam. 
 
P1 – Mas aí não se aplica a todos, pois podem existir condições que não se 
aplicam a essa generalização por causa de condições específicas que não podem 
ser desconsideradas. 
 
P6 – Então a conclusão nem sempre pode ser verdadeira. 
 
P – Exatamente, Bachelart vai dizer que a ciência não busca a verdade, ela busca 
o mesmo falso possível, pela quantidade de testes que se faz chegasse bem 
próximo da verdade, até que se prove o contrário. 
 
P6 – pois é, durante muito tempo na idade média, se ensinou que a Terra era 
plana, uma plataforma retangular, mas a bíblia que não é um compêndio cientifico 
já dizia que Deus mora acima do globo, lá em Jó, já se afirmava bem claro que a 
Terra era redonda, mas a ciência não afirmava isso. 
 
P1 – Mas também tem que ver a interpretação e o tempo em que foi escrito isso. 
 
P6 – Não, foi muito antes de Galileu, antes de Cristo, quem escreveu o livro de Jó 
foi Moisés, lá em 1513 antes de Cristo. 
 
P – Bem, na verdade, por que a gente estudar esse texto, ele não está no caderno 
do Pacto, mas eu achei interessante para as nossas discussões sobre ciência, 
sugeri e vocês aceitaram. 
 
P6 – Não, foi ótimo! 
 
P – O objetivo disso é o seguinte, por que a história e filosofia da ciência é 
importante? Por exemplo, o livro de biologia trazem Darwin e Lamark, mas tem 
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todo um contexto pra se falar de evolução e existiam outros, mas o livro já traz 
pronto o conhecimento, não mostram o processo de produção e, além disso ainda 
tem o conceito do dicionário em que evoluir é progredir e nem toda evolução é 
progresso, aí a importância de se entender a ciência, que a ciência são teorias e 
toda teoria tem buracos, tem falhas, a gente chega o mais próximo da verdade...E 
tua parte, ah, é o início, pode falar. 
 
P2 – A ciência ela dá uma segurança, uma confiabilidade nas coisas, que tudo 
que é confiável, vem com a expressão cientificamente comprovado, quando se 
usa isso, dá uma confiança muito grande, tanto que, colocou assim, há uma 
crença amplamente aceita de que algo é especial a respeito da ciência, de seus 
métodos, sendo que ele pretende implicar algum tipo de mérito, de 
confiabilidade... ou seja se tem uma base cientifica passa a ter mais valor. 
 
P6 – deixa eu ler uma frase aqui, conhecimento científico não é conhecimento 
comprovado, mas representa um conhecimento provavelmente verdadeiro. 
 
P1 – Como falaram, é o menos falso possível. 
 
P – Por exemplo, algumas teorias que prevalecem por algum tempo e depois são 
ultrapassadas, ...esqueci... por exemplo a alimentação, o ovo é muito calórico, em 
outra época é o vilão. Os genéricos que pra mim nunca igualam o original. 
 
P2 – Eu li que tem o original, o genérico e o similar e o similar é que não iguala o 
original. 
 
P – Só utiliza a mesma fórmula, a mesma receita. 
 
P6 – mas é mais barato? 
 
P1 – Na verdade o original é produzido por laboratórios particulares que você 
acaba agregando valores por ostentar ou comprar uma marca conhecida, a 
intenção do genérico é essa, de não divulgar no remédio o nome de determinadas 
marcas e justamente diminuir o valor, pois de fato possuem a mesma fórmula. 
 
P – Pois é, aí vem um questionamento, por que a gente estudar a ciência? Como 
colocar a ciência no nosso dia a dia na sala de aula, o primeiro passo é passar 
essa ideia de que a ciência é uma construção de conhecimento como outra, não é 
como outra qualquer por que tem um método, o método cientifico já pré-
estabelecido, com suas etapas em padrão, mas nem todo problema começa de 
uma observação, é empirista, mas o método cientifico segue o padrão, mas muitas 
vezes a dúvida surge antes, muitas vezes você já entra num ambiente com a sua 
teoria, as vezes você da explicação para os fatos de acordo com o que você 
conhece. Por exemplo tem um caso em que Edgar Morin presencia um ciclista ser 
atropelado e vai até a delegacia como testemunha, por ser comunista e o carro ser 
um carro caro ela diz que o motorista era um burguês e que ele não respeitou o 
ciclista, porém, outras testemunhas disseram que não, que o sinal estava aberto e 
o carro passou e o ciclista não deveria atravessar.Ele errou pois julgou a partir do 
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que ele trazia consigo, muitas vezes o conhecer lhe traz percepções, pois você vê, 
você lê, enfim cria suas percepções e isso é perigoso na ciência. 
 
P3 – É igual a gente trazer as percepções que a gente traz por fora no geral e 
trazer pra sala de aula e aí a gente generaliza e tenta, tenta e o aluno não 
consegue entender nada. 
 
P – Justamente esta é uma questão, pois quando a gente entra na sala de aula, 
são vários mundos ali, eu li um artigo que dizia que muitas vezes você fala com o 
aluno, dá a aula em português e pensa que ele está entendendo, mas o aluno vive 
uma outra realidade, outra cultura e mesmo em português, ele pode não estar 
entendendo nada e a gente não considera isso na hora de dar aula por exemplo. 
 
P3 – Eu digo assim, estudar é muito bom, pois a gente vai aprendendo e 
melhorando, hoje eu fui dar uma aula na oitava e fiquei pensando, ano passado eu 
pequei tanto nessa aula como é que eu vou fazer esse ano, aí esse ano eu pedi 
pra todos fecharem o livro, aí eu comecei a aula explicando, dando exemplos tão 
simples e aí eles iam dando a resposta e eu não precisava dar a resposta, fui 
conduzindo a situação e eles chegavam as conclusões, aí eu observei como a 
coisa mudou. 
 
P6 – Usar uma linguagem pra que eles possam entender realmente, fica muito 
difícil, isso é um desafio, geralmente alguns se sobressaem e a gente vai mais por 
esses que se sobressaem. 
 
P3 – Que é minoria geralmente. 
 
...falou-se sobre alguns casos de TV, de superação... 
 
P – Então, como trazer a ciência para o nosso cotidiano para o nosso dia a dia? 
Como a gente pode falar da ciência em qualquer aula, independente de disciplina? 
É o processo a ciência é feito com seu método, porém, também falha. 
 
P3 – e a gente tem que deixar claro que esse falhar, serve de alavanca, pois tem 
aluno que acha que quando a ciência fala não é confiável. 
 
P1 – a lâmpada incandescente por exemplo, para se chegar ao resultado a cara 
fez mais de mil vezes, aí se pensa que o cara inventou de uma hora pra outra. 
 
P – Como Vigostky fala, a gente não pode avaliar o aluno a partir do que ele já 
sabe, tipo ele fez isso, inventou isso, serve pra isso, temos que motivá-lo a ir alem 
e, mostrando que a ciência é construída através de erros também é uma maneira 
de dizer, você erra pra aprender. 
 
P6 – igualmente quando eu ensino uma formula, eu quero que o aluno aprenda e 
na próxima aula já me dê resultado, eu fico angustiado quando erra, mas como 
não estão no mesmo padrão temos que ter paciência. 
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P3 – Eu acho que tudo que a gente ensina ao nosso aluno não é em vão, ele se 
assenta e vai servir adiante, a gente no sufoco não consegue aprender tudo, mas 
aquilo fica. 
 
P – Sim, como é que está a feira de ciência? 
 
P6 – Nós vamos nos reunir hoje, daqui a pouco. 
 
P3 – eu trabalhei com algumas atividades em grupo e fui olhando o que eles 
produziram, todos queriam a reciclagem, mas eu disse que não é só fazer uma 
florzinha, tem que pesquisar, pois a garrafa pet tá muito batido, e depois joga fora, 
precisamos fazer jus a sustentabilidade e também tem um grupo que vai trabalhar 
com energia, eles já estão pesquisando durante a semana.  
 
P – E os experimentos? 
 
P3 – eles estão procurando, mas vamos entrevistar também pessoas sobre o meio 
ambiente. Ah, eles questionaram o valor da gincana, a pontuação. 
 
P2 – Eu passei as sugestões de filmes pra gente começar a pesquisar. 
 
P – Pois é, temos que produzir materiais pra exposição. 
 
P1 – Eu discutir algumas ideias, trabalhos da NASA, mas alguns pediram menos 
por causa de outra atividade que eu passei. Eles reclamaram, mas eu vejo que 
eles as vezes não querem ousar, tem medo de não acertar, mas eu expliquei 
como eles deveriam fazer, parei duas aulas pra isso. 
 
P3 – Eu dividi 9 equipes do segundo ano pra fazerem as pesquisas e trazerem os 
materiais e quando trouxerem, vamos fazer um álbum com as plantas. 
 
P – Então, é isso! 
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APÊNDICE I 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 29/09/14 
 
Antes da reunião de AC os professores estavam conversando sobre os problemas 
de indisciplina e rendimento baixo do 9º ano. 
 
P – Para fecharmos as discussões levantadas anteriormente surgiram três 
questões: Que tipo de sociedade queremos? E, quando se diz no discurso que no 
9º ano não tem alunos com perfil para o 1º ano, você vê que já entende do que 
estamos falando, que tipo de sociedade queremos e que nós tentamos trabalhar 
com os alunos? 
 
P4 – Todos falam do 9º ano, da sala toda, nas outras séries tem grupos, mas eles 
não querem nada, já se perderam no colégio. 
 
P1 – Dentro de uma sala você ainda consegue ver dois ou três alunos para que 
você se preocupe em preparar aulas, fazer atividades, no 9º ano não tem 
ninguém. 
 
P4 – Que futuro tem um menino desse nessa questão da sociedade? 
 
P1 – Eles não estão fazendo nada, antigamente a moeda da troca da gente era a 
nota, eles tinham essa preocupação de nota, agora não tem mais, eu não sei se 
eles acreditam que no final do ano vão passar ou se tanto faz. 
 
P4 – Todo ano a gente fala a mesma coisa mas esse ano vamos dar uma 
peneirada aí. 
 
P1 – a gente precisa exigir esse ano que a ata do conselho seja feita esse ano no 
conselho, alunos que a gente reprovou, passaram. 
 
P4 – tem anjinho aí que não pode passar não, tem aluno que não traz mais nem o 
caderno pra escola, ela não atrapalha, mas não faz nada, eu não sei o que um 
aluno desse quer da vida não e a mãe chora, chora, chora. 
 
P – E diante dessa perspectiva, qual o nosso projeto de educação? Pois, educar 
pra quem quer aprender é fácil. 
 
P1 – Eu acho um desafio. 
 
P4 – O menino já não tem mais ambição, entre aspas. 
 
P1 – dar ponto, tirar ponto, tanto faz. Faz prova, tanto faz, pergunta eu já fiz essa 
prova professor. 
 
P4 – Como eles não tem ambição, esse discurso de valorização da educação pra 
alguns, tanto faz com tanto fez, eles não querem terminar o ensino médio, 
concluir, não querem nada, aí qual o projeto, a ludicidade, funciona, a gente sabe 
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que os projetos que movimentam o colégio funcionam, mas a gente não pode ver 
só isso, a gincana foi um sucesso, todo mundo participou, mais aí a gente volta 
pra sala de aula, a gente pesquisa, prepara aula, tenta movimentar, mas é que o 
perfil do aluno hoje é outro 
 
P1 – Eu fico imaginando vocês que também tem disciplinas que tem mais diálogo, 
como as minhas são mais exatas é mais fácil, pois se for algo precise discutir, 
como é que faz? 
 
P5 – Eu ensinei essa turma na sétima, a gente não podia abrir a boca, não sei se 
tá assim agora. 
 
P1 – Comigo eles não são nem bagunceiros, deve ser por causa da idade que vai 
chegando, mas assim, não fazem nada. 
 
P4 – eu não consigo achar uma fórmula, um projeto pra despertar esses meninos 
pra estudar. 
 
P5 – A gente podia conversar com eles, pedir que dessem sugestões. 
 
P1 – quando chega a hora de ir da aula eu nem sei, pois não se aproveita nada do 
que preparei, assim um ou outro, como eu trabalho com exatas, se destaca, mas 
sem muito interesse de querer aprender. 
 
P – Apesar da gente estar falando o mesmo idioma, será que esses alunos estão 
realmente entendendo o que a gente está falando? Por exemplo, se chega ao 
ponto da gente perceber que nenhum aluno tem perfil pra ingressar no primeiro 
ano, então a gente está pressupondo que eles não são nem oitava série, quando a 
gente chega na sala a gente não sabe quem é o aluno, como ele chegou até ali, 
os alunos mudam, nós mudamos de sala e acabamos não acompanhando e, de 
repente eles não tem nem os pressupostos básicos para entender uma linguagem 
mais formal e aí fica distante da realidade deles. 
 
P1 – No início eu fiquei com essa preocupação, há muito tempo eu não dava aula 
pra o ensino fundamental e eu pensei, será que meu vocabulário não está 
adequado para o entendimento deles? A primeira prova que eu fiz a maioria ficou 
sem rendimento, aí fiz uma prova mais simples e mesmo na prova simples eles 
não foram bem. 
 
P5 – eu acho que a grande virada dessa turma foi na sétima série, eles viraram de 
ponta cabeça. Eram duas turmas, mas quando chegou na sétima juntou as turmas 
e aí ficou uma turma terrível. Essa oitava serie aí é problemática. 
 
P – E aí nós viemos discutindo as dimensões do currículo, e, diante de uma 
situação dessa como é que a gente vai organizar o currículo? Temos que seguir 
as matrizes curriculares e, ainda, o grande problema que eu acho, a 
contextualização, tornar pra eles significante. Por que a Feira de Ciências é legal, 
por que é diversão? Não é diversão, eles tem que pesquisar também, ainda que 
não seja a maneira como orientamos ou como deveriam ser as pesquisas, eles 
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fazem, na gincana, eles fazem, eles produzem os textos, eles produzem as 
músicas, eles produzem os trabalhos, mas na sala de aula ele não faz, o que está 
faltando pra tornar este ensino significante? Na verdade a gente espera que os 
alunos alcancem o que a gente pré-estabelece, se o aluno chegar ele é um bom 
aluno, mas será que é só isso, o nosso projeto educacional? Nós temos alunos 
com dificuldade em leitura e com as contas básicas, eu dou uma aula de Física, a 
parte teórica ele vai bem mais não quer entrar nos cálculos, e aí, será que eu 
tenho que seguir o currículo da maneira como é seguido? Será que para o aluno é 
interessante pra o aluno que não sabe contas? Como fazer isso, tornar o conteúdo 
interessante? É responder a pergunta básica deles, pra que serve isso? 
 
P5 – realmente é isso, a significância, pra que eu quero isso? 
 
P – Todos se sentem confortáveis nas disciplinas que vocês ensinam? 
 
P1 – Sim, mas conversando com uma colega, não daqui, ela tem 40 h e dá sete 
disciplinas, como que uma pessoa dessa desenvolve um bom trabalho? Por 
exemplo, pra mim é muito próximo a química da biologia, mas tem professor que 
pega disciplinas completamente opostas, eu não me sentiria confortável com uma 
disciplina de humanas. 
 
P – É um problema que enfrentamos, pois o colégio é pequeno, as aulas não 
completam a nossa carga horária e a gente é obrigado a pegar e também, a gente 
vai deixar o aluno sem aula? Mas, pegar uma disciplina que você não tem 
domínio, é bom para o aluno? No meu estágio, os alunos estavam dizendo que 
nas visitas deles as escolas tinham professores de biologia ensinando de forma 
tradicional e um deles disse que tinha uma professora de português que dava aula 
de biologia de forma dinâmica, pesquisava e preparava bem sua metodologia, 
será que só o domínio do conteúdo é suficiente pra dar uma boa aula? O que vale 
é a dinâmica do professor em tornar a aula significativa. 
 
P6 – Você divulgou o resultado das pesquisas? 
 
P – Ainda não, mas posso dizer, eu fiz essa mesma discussão do currículo com 
meus alunos, eu perguntei a eles, não foram as perguntas do módulo do pacto, 
foram pra incentivar essa discussão, o que era uma boa aula pra eles? Eles 
afirmaram que dependia de uma boa interação aluno-professor que os motivava a 
estudar e saia do tradicional, pois muitas aulas eram repetitivas e precisaria 
melhorar a metodologia, perguntei se os professores contextualizavam, tinha dois 
alunos de cada série do ensino médio da manhã, entre eles alunos estudioso e 
outros nem tanto, eles disseram que estava muito distante, alguns professores 
tentavam, mas muitos não conseguiam transpor esse conteúdo, perguntei sobre a 
ciência e a tecnologia, se eram usados e se discutia, eles falaram que estava 
distante, pois faltava recursos e precisava fazer uma junção entre as disciplinas, 
no entanto gostaram da feira pois consideraram um ensino diferenciado, quantos 
aos outros projetos, eles adoraram a gincana e falaram que deveria ter mais 
provas intelectuais, falaram que nos jogos foi ruim, pois não tiveram condições de 
competir, pois no JERP, enquanto os outros times vinham montados eles não 
tiveram nem condições de treinar, que o incentivo a participação dos projetos é 
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boa, embora alguns professores não façam isso, que nos projetos é o momento 
deles se aproximarem do professor, eles acham isso legal, falaram que a 
formatura não era legal e o colégio deveria organizar uma coisa diferente pra eles, 
queriam também resgatar a semana cultural que a muito não acontece, que a 
biblioteca está um depósito, no inicio do ano eles pegavam livros, mas agora não 
querem mais e, por incrível que pareça, eles pediram pra desligar o wi-fi, pois está 
atrapalhando a nossa educação. 
 
P4 – Falaram isso? 
 
P5 – Eu também concordo. 
 
P – Eu falei, a internet está dando a vocês acesso a informação e não está bom? 
Eles falaram, é bom professor, mas o pessoal não sabe utilizar e acaba 
atrapalhando. 
 
P4 – Mas já pedimos pra ligar só no intervalo. 
 
P – Eles sabem que tem que estudar, mas com o wi-fi livre eles acessam, e agora 
querem limites, mas o colégio não dá. 
 
P5 – é aquele caso, o pai precisa por limites no filho e o educador também. 
 
P1 – Eu achei estranho hoje de manhã, dei uma aula sem um pio dos alunos, pois 
eles mesmos coletaram os celulares e guardaram numa caixa, pois eles viram que 
estávamos reclamando sobre eles, que não estavam dando atenção as aulas, só 
pensando em formatura e celular, alguns parecem polvo, cheio de braços, ouve 
música, digita no celular, olha pro quadro, conversam com os colegas, e, eles 
mesmos tomaram essa atitude, não sei até onde vai durar. 
 
P3 – Eu fiz isso no outro colégio, recolhi, e disse que se usassem colocaria eles 
de pé como antigamente. 
 
P1 – Eu era mais liberal, mas diante da situação eu vou repensar, pois eles 
mesmos tomaram essa atitude. Em alguns lugares é proibido usar celular na 
escola. 
 
P – O problema está aí, o celular também, é complicado, não podemos ignorar, ai 
é que está, nós temos um parâmetro para seguir, mas o currículo que esta nas 
entrelinhas é de cada escola, o aluno tem problemas de leitura, então nós temos 
que arranjar uma maneira de trabalhar a leitura com eles, mas como fazer isso de 
forma significante? 
 
P6 – Por exemplo a aluna da oitava que tem dificuldade, como fazer? 
 
P5 – Ela tem dificuldade de aprendizagem e ela é frequente. 
 
P1 – É a oitava tem muitos. 
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P3 – Mas ela é um caso especial.  
 
P6 – E os outros, descaração. 
 
P – Então, se nós não tivermos uma postura mais crítica em relação a nossa 
atuação em sala de aula, estaremos sendo meros reprodutores do sistema que aí 
está, se dermos o braço a torcer, achando que não tem mais jeito e que nós 
vamos dar nossa aula e ir para casa estaremos reproduzindo o que aí está, os 
alunos das classes inferiores, tendo dificuldade de se socializar, sendo 
discriminados, por causa da dificuldade que eles tem, pois se a educação não for 
capaz de colocar nesse menino uma consciência crítica de que ele possa se 
entender como um agente do meio onde ele vive e que ele pode transformar esse 
meio, não vai mudar nada. 
 
P3 – Não sei se eu estou fazendo certo, mas no ano passado eu levei uma turma 
pra faculdade pra que eles vejam o ambiente e possam pensar em cursar uma 
faculdade, mostrando essa realidade. 
 
P5 – A visita a universidade tem qual objetivo, eles fazem o que? 
 
P3 – Visitar os laboratórios, os meus mesmo, visitam os laboratórios do meu 
conteúdo e depois a biblioteca. 
 
P – Bem, vamos dividir as leituras pro próximo encontro, agente lê e discute aqui. 
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APÊNDICE J 
 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 20/10/14 
 
Discussão sobre uma atividade do Pacto, que consiste na discussão sobre o 
holismo através do filme ponto de mutação. 
 
Descontextualização cultural 
 
Agrupamento por área 
 
Leitura do módulo 
 
Construção de um projeto interdisciplinar sobre alimentação alimentar 
 
P1 – Só o fato da gente se reunir por área já ajuda, mas agora a gente deveria 
usar esse horário, o AC futuramente, nessa perspectiva, quer dizer, se não tivesse 
esse valor envolvido a gente não preocuparia com isso, mas a gente já percebeu a 
possibilidade de juntar pra gente discutir, talvez a gente não trabalhe o mesmo 
conteúdo, mas são coisas próximas, a gente poderia trabalhar com microprojetos 
por área, seria interessante a gente continuar se reunindo por a área. 
 
P3 – eu acho que a gente deveria ver isso no início do ano... 
 
P1 – nós deveríamos ter reunião em grupo, por disciplinas, por área, pra discutir 
possíveis projetos, formas de estratégia de dar aula, eu acho importante, coisas 
que eu experimentei em minha aula que posso passar pro outro. 
 
P3 – eu tive a experiência no PARFOR, que os professores de mesma área 
combinavam seus discursos, e quando os professores falam de uma coisa aqui e 
outro lá, o menino não acha interessante. 
 
Discussão sobre o filme, contextualização e projeto interdisciplinar 
 
P4 – A opção por área, realmente, nem se compara, é claro que a conversa é 
melhor, eu acho isso importante, até por que pra sugestionar, o que fazer com 
esses alunos, essa terceira unidade está um terror. 
 
P3 – eu lembro que eu tava dando o barroco e eles disseram quer já viram isso 
em artes e foi muito interessante 
 
P – por exemplo, aqui em grupo a gente identifica problemas, mas não temos em 
nosso PPP a nossa corrente epistemológica que ajudaria muito não resolução dos 
problemas. 
 
P4 – um exemplo, eu dei aula de nuvens e eles não estavam entendendo, mas 
estava um dia chuvoso, eu tirei eles da sala e mostrei e eles entenderam, achei 
interessante. 
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P3 – eles perguntam coisas como por que o sol segue a gente e eu tive que 
explicar sobre crenças e tradições 
C – no nosso tempo, tradicional, os meninos entendiam mais, hoje em dia é tudo 
doido. 
 
P1 – a diferença hoje na educação é a falta de disciplina, o pessoal vangloria a 
escola militar e o que tem de diferente? A disciplina, o colégio é administrado 
pelos militares, a DIREC não interfere. Eu falava sobre isso, eu estava com 
dificuldade de dar aula. Se fizermos alguma coisa aqui, logo o conselho tutelar 
bate aqui. 
 
P5 – lá eles ficam no sol. 
 
P1 – é lá tem disciplina e eles mudam, eles gostam, eles precisam de limites. 
 
Discussão sobre métodos de disciplina na sala: organização da sala, entrada e 
saída, celulares etc. 
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APÊNDICE K 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 10/11/14 
 
P – Vamos retomar algumas questões que discutimos no encontro passado, nós 
lemos o livro e falávamos da questão da pesquisa, então, em que condições a 
pesquisa pode auxiliar a nossa formação? Na escola a gente pode realizar 
pesquisa como professores do ensino médio?  
 
P4 – A gente pode ver pesquisas pra tentar resolver os problemas da escola? 
Podemos, a gente até discutiu alguns pontos pro ano que vem pra vermos na 
semana pedagógica. 
 
P – Isso, nós discutimos a pesquisa, identificamos os problemas da escola, aí, a 
literatura indicava que fazer pesquisa..., é mais interessante o professor fazer pois 
ele está inserido na realidade do problema, já que quando fizemos a graduação 
fizemos uma pesquisa, às vezes até distante da realidade que a gente estuda e 
alunos da graduação fazem as pesquisas e depois não trazem nada pra escola 
depois da pesquisa realizada, aí falamos a respeito do tempo, é possível nós 
como professores realizar a pesquisa? Nós temos tempo? Podemos seguir os 
critérios? 
 
P4 – Tempo ninguém tem não (risos) 
 
P1 – Que é interessante que o professor faça a pesquisa para que possa entender 
mais a realidade, agora, é interessante para que a gente possa criar projetos para 
sanar alguns problemas, é mais viável, mais a questão temporal é mais difícil, 
acaba a gente tendo que associar toda a carga horária que a gente tem, aulas 
planejamento e ainda esse extra. 
 
P4 – Agente teria que administrar pra depois fazer a pesquisa 
 
P – Nesse contexto, em que um grupo de pesquisa pode favorecer a formação e a 
realização dessas pesquisas? Por exemplo, nós que somos da mesma área 
podemos formar um grupo nesse espaço que possa favorecer a realização dessas 
pesquisas e também da nossa formação? 
 
P6 – Acho que se encaixaria, poderia, pois a partir do momento que nós fazemos 
uma pesquisa, colocamos algumas hipóteses, então vamos depois da pesquisa 
feita, com um acervo literário bibliográfico respaldado, nós poderíamos chegar a 
uma conclusão por meio de conversas aqui, pra ver se aquelas hipótese foram 
realmente comprovadas ou não, pois se não foram comprovadas, então, o que 
ouve de errado? Então, o livro que você me deu falava justamente isso, muitos 
alunos, muitos professores fazem pesquisa por fazer, fazem uma pesquisa sem 
nenhuma compenetração e acham que estão fazendo pesquisa. 
 
P1 – Nem só por isso, você faz uma disciplina e tem que fazer uma pesquisa, mas 
ela não tem uma certa finalidade. 
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P6 – Isso, a gente não busca o resultado, o objetivo é outro. 
 
P5 – Eu assisti na televisão, que um professor de uma universidade fez uma 
pesquisa sobre violência e sexualidade na universidade e ele pediu demissão, por 
que casos e mais casos de violência, estupro, os alunos contando, ele fez a 
pesquisa, obteve o resultado e pediu pra sair. 
 
P – Pois é, a pesquisa tem que ser validada e é preciso publicar, eu estava em um 
encontro e a pesquisadora apresentou um trabalho de um grupo da escola, onde 
eles publicavam em conjunto, mas se você é da escola e descobre uma coisa bem 
ruim, você valida a pesquisa? É complicado, mas por ela nós superamos muitas 
coisas. 
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APÊNDICE L 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 17/11/14 
 
Os professores começam uma discussão sobre as atividades do pacto. 
 
P – A temática desta discussão de agora é gestão democrática escolar, divide-se 
em gestão democrática da educação e gestão da escola, as políticas que o 
governo coloca pra nós é a gestão da educação, por exemplo o Pacto, é um 
programa de política pública que foi implantado pelo governo para fazer a 
formação dos professores mas, nós fomos consultados para saber como deveria 
ser feito? Eu acho engraçado que o texto do governo também ver dizendo isso, 
por que não fui consultado? Como é que tem um programa para professor e eu 
não fui consultado? E a gestão democrática do trabalho pedagógico que já é a 
gestão da escola e administrativa? Como são feitas na escola? O principio 
fundamental da gestão é igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade e 
valorização do profissionais da educação, a gestão democrática é dialogar e 
deliberar coletivamente. 
 
Discutimos uma questão do Pacto 
Com um grupo de colegas, faça um levantamento das situações em que vocês se 
sentiram excluídos(as) de decisões que afetam a vida da escola e o seu trabalho. 
Qual a origem dessa exclusão (de quem ou de onde partiu)? Quais os possíveis 
motivos para tal exclusão? Faça o mesmo para situações em que se sentiram 
incluídos(as) na tomada de decisões dessa mesma natureza. Quais os possíveis 
motivos dessa inclusão? Discuta com os colegas a que conclusões podem chegar 
a partir desse levantamento, tendo em vista a participação na gestão democrática 
da escola. Que posturas vocês estariam dispostos a assumir frente ao que 
concluíram? 
 
P4 – Acho que já estamos incluídos em tudo. 
 
P1 – Acho que depende até onde nós podemos ir. 
 
P – Por exemplo, dinheiro da escola, conselho, o PAIP que nos acompanha e 
outras questões em que todos os funcionários da escola deveriam estar incluídos? 
A biblioteca que precisamos, em que participamos? O Mais Educação, como 
participar? Coisas que vem do governo e outras internas. 
 
P5 – O Mais Educação, tem a questão do espaço, alunos de outro turno, sala pra 
reforço, não temos espaço. A verba é marcada, tem que comprar o que vem 
determinado, a gente pode até questionar, mas às vezes, a gente não entende. 
 
P1 – O que eu acho do mais educação é que ele deveria complementar o que está 
deficiente na sala de aula. 
 
P4 – Eu acho que deveria ter reforço, português, matemática... 
 
P1 – Mas nós não temos espaço. 



 

136 

 
P4 – Pra atividades da pra trabalhar, mas o reforço que a gente queria, não. 
 
P1 – Com a outra equipe o diretor até pediu que falássemos algo que precisava, 
mas eles não davam nem bom dia, os meninos só vinham aqui cortar papel. 
 
P5 – Por exemplo, tem as oficinas de judô, acho que é a que deu mais certo, mas 
tem que ter o reforço, português e matemática, é obrigatório ter esse reforço. 
Deveria indicar os alunos fracos e eles vinham tomar reforço, só os que queriam, 
mas o aluno que tem problema o professor poderia indicar. 
 
P4 – Eu acho que o mais educação não foi bom, nós deveríamos melhorar pro 
ano que vem, por exemplo, a menina do jornal, ela entrou e saiu e não publicou 
nenhum jornal. 
 
P – eu conversei com o diretor a respeito e ele até comprou uns instrumentos pra 
mudar as oficinas. Acho que questões como essas nós deveríamos participar 
mais, ter uma equipe forte e participativa. Muito do protagonismo da escola 
depende do protagonismo do professor. Acho que se a gente está aqui, é lógico 
que nesse caso estamos recebendo por isso, mas o espaço do AC voltou a 
funcionar e discutindo de igual pra igual a gente vai chegar a uma melhoria destas 
questões. 
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APÊNDICE M 
 

TRANSCRIÇÃO DO HORÁRIO DE AC – 24/11/14 
 
O Diretor participou do AC e falou sobre alguns projetos da escola a respeito do 
meio ambiente, matrícula para 2015, conselho de classe, carta aberta aos 
estudantes. 
 
A discussão tomou todo o tempo do encontro, aproveitamos para registrar o 
encontro com imagens. 
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APÊNDICE N 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 1 – 23/12/14 
 
E8 – Bem, uma pergunta simples. Como você iniciou sua carreira de magistério? 
 
P – Na época a cidade só dispunha de duas formações, NE, ou se fazia magistério 
ou contabilidade, e magistério na época era o que operava em alta na cidade, na 
época, confesso que foi até falta de opção, eu queria estudar fora, mas a 
insistência de minha mãe foi até importante pra mim, no início foi meio que 
obrigado, mas eu peguei gosto e hoje faço mesmo o trabalho por que gosto, hoje 
não me vejo fora de sala de aula, mas na época foi mais falta de oportunidade que 
a gente tinha. 
 
E – Com relação a sua graduação, o que motivou a sua escolha? 
 
P – A de biologia? Não sei se acontece com a maioria das pessoas, mas às vezes 
a gente tem uma certa tendência guiado nos professores que você tem no ensino 
médio, sempre quando você tem bons professores você acaba pendendo para 
aquela disciplina, então, eu tinha mais afinidade e a disciplina ale, de me chamar a 
atenção, eu tinha uma professora muito boa. E, me acabou despertando o 
interesse, e não me arrependo não, pois o curso além de ser um curso dinâmico 
que a gente faz muita atividade prática, a gente viaja muito, é... eu acabei 
gostando mesmo, hoje não tem o que reclamar não. 
 
E – e com relação ao AC, o que você entende por AC? 
 
P – Ó, é um momento que a gente tem pra tá preparando aula discutindo 
atividades, é... corrigindo provas, estas coisas todas. Mesmo que antigamente nós 
não tínhamos esse horário fixo aqui, mas, é tudo que envolve planejamento, é 
tudo que envolve discussão e agora da forma que a gente tá fazendo é até 
interessante, que professores de mesma área acabam discutindo assuntos 
pertinentes aquela área, então, eu entendo que realmente é aquele momento que 
você tem de se preparar, preparar aula e si preparar pra você ir pra sala munido 
de informações interessantes para na verdade prender mais a atenção do aluno. 
 
E – Você entende como se distribui a carga horária do AC nas suas 40 h? 
 
P – Eu acho que são 8 horas, correto? 
 
E – Na escola ou total? 
 
P – na verdade a informação que se tem passado é que são 8 horas na escola, 
mas a gente não cumpre estas 8 horas na escola, mas a gente acaba até 
ultrapassando, por que, todo momento que a gente para pra preparar uma aula, 
corrigir uma prova, fazer uma coisa, tá na prática do AC, por mais que você não 
cumpra esse horário na escola, não tem pra onde o professor correr. 

                                                           
8
 E – Entrevistador; P – Professor. 
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E – E durante a sua carreira, como você tem administrado este horário de AC, na 
escola, em casa, o que você tem realizado? 
 
P – quando eu entrei no estado eu trabalhava em outra cidade e lá o AC era 
exigido mesmo e inclusive neste mesmo formato que a gente faz aqui, professores 
da mesma área sentavam juntos e discutiam, eles faziam um horário de AC para 
que todos da área fizessem juntos, pra discutir justamente isso, por que às vezes, 
professores da mesma disciplina, só que trabalham em turnos diferentes e dão 
assuntos diferentes, não tem aquela cumplicidade, estão trabalhando conteúdos 
diferentes na mesma escola, na mesma disciplina, com a mesma série, então, lá 
na época de Itagi, a gente acabava fazendo e logo de início quando eu cheguei 
aqui não tinha, hoje a gente já consegue fazer essa associação, essa 
comunicação entre os professores, eu acho que é importante. 
 
E – você acha importante por área/ É mais ou menos o que eu vou perguntar 
agora: Você considera o horário de AC necessário para sua prática? 
 
P – Demais, talvez 8 horas na sala de aula, quer dizer, na escola, não seja 
necessário, que se nós cumprirmos as 8 horas na escola, que se nós cumprirmos 
as 8 horas na escola, a gente não vai ter como fugir das atividades que a gente 
teria que fazer em casa, mas eu acho que um momento de reunião com os 
professores da mesma disciplina ou até da mesma área, eu acho importantíssimo 
pra gente fazer um trabalho, pra justamente não ter essa discrepância, essa 
confusão de você ter que tá trabalhando com o mesmo conteúdo, mesma 
disciplina, mesma, série, mas com conteúdos diferentes. 
 
E – Então, com essa sua experiência diferenciada de dois colégios, como você 
acha que deveria ser o horário de AC? 
 
P – Como assim? 
 
E – Por exemplo, to na escola, é meu horário de AC, como deveria ser o AC ideal? 
 
P – Essas reuniões que a gente tá realizando é de um desempenho muito grande 
pra gente, pois além da gente discutir as práticas pedagógicas, pois além da gente 
compartilhar informações das atividades que a gente tá realizando, é... a gente 
acaba comungando de problemas e acaba tentando resolver problemas que não é 
só da minha disciplina, é da área de uma forma geral e os professores acabam... 
situações em que eles já se depararam com dificuldade, eles realizaram alguma 
atividade que sanou aquele problema, a gente pode tomar como exemplo e fazer 
com a gente também, então eu acho isso interessante. A forma com a qual a 
gente, pelo menos neste período a gente tá desenvolvendo. 
 
E – Você vê a possibilidade de formação docente no horário da AC? Este horário 
pode contribuir para sua formação? 
 
P -Sim, da forma que a gente tá fazendo, tá sendo promissor, tá sendo proveitoso, 
pois além de discutir a prática pedagógica, a gente discute temas gerais que está 
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envolvendo a educação ultimamente e a gente acaba compartilhando muita 
informação boa. 
 
E – Então, o que você acho desta perspectiva que implantamos no horário de AC? 
 
P – Perfeito, era esse AC que na verdade... que tem que ser, tem que ser desse 
jeito. Como eu já falei, eu já fazia em outra escola de forma diferente, não tinha 
tantas discussões, nem as discussões do pacto, mas tinha discussões pertinentes 
da área, e isso é importante. 
 
E – Como esse momento diferenciado, essas ações desenvolvidas favoreceram a 
sua formação? 
 
P – a gente discutiu muita coisa interessante, algumas são a longo prazo, a gente 
tá vendo a possibilidade de implantar essas possíveis mudanças pro anos que 
vem, mas que é interessante é, problemas que a gente achava que acontecia só 
com a gente acontece também com outros professores e outras disciplinas 
também. 
 
E – Nessas condições, você vê a possibilidade de realização de pesquisas neste 
espaço? 
 
P – A gente discutiu isso num de nossos encontros, que é importante, essa 
questão da gente até aplicar atividades como a gente estava comentando, que 
professores, às vezes, fazem atividades muito simples, só o fato dele registrar, 
dele organizar num projeto, já torna uma coisa mais grandiosa e até servir de base 
de informação para professores que vierem depois, que talvez passe pelo mesmo 
problema, que tenha a intenção de trabalhar, então, o fato de registrar, de discutir 
ali é imprescindível, pelo menos pra mim tá sendo bem proveitoso. 
 
E – Muito bem professor, obrigado por sua participação! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 

APÊNDICE O 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 2 – 20/03/15 
 
E – Como você iniciou a sua carreira de magistério? 
 
P – Era uma das minhas opções, eu ficava em dúvida se eu ia fazer medicina ou 
magistério, mas como medicina não estava no meu alcance, não tinha como 
manter, questão financeira mesmo, essa não era minha última opção, na verdade 
eu tinha dúvida e, como foi o mais acessível, então vamos. 
 
E – O que motivou a sua escolha? 

 

P – Sempre gostei de matemática, desde criança sempre fui apaixonada, eu via os 

colegas questionando que não entendiam e eu ficava pensando, como é que não 

entende, pra mim, sempre gostei 

 

E – O que você entende por Atividade Complementar? 
 
P – aula de coordenação, assim, o AC seria um momento pra gente poder 
articular, planejar, ver o que pode ser feito, talvez até diagnosticar algumas coisas 
que não estão indo bem, mas diante da minha carreira foram poucas as vezes que 
vi realmente o AC indo por esse caminho 
 
E – Como é distribuído o AC nesta sua carga horária? 
 
P – eu ainda não sei te dizer, aqui eu não sei, to planejando muita coisa em casa, 
aqui na escola, não está acontecendo 
 
E – Até aqui, como você administrou o horário de AC na sua carreira, que 

atividades você fazia? Você reservava este horário? 

 

P – lá no outro colégio tinha uma coordenadora, a gente fazia isso juntos, eu 

mostrava os planejamentos que tinha feito e apontava para alguma coisa que eu 

achava que precisava de mais atenção como alguns alunos que precisasse de 

mais atenção ou que estivessem atrapalhando, dessa forma, eu sempre levava 

essas coisas, de bom e de ruim 

 

E – Você considera o AC necessário? 
 
P – Eu acho que é necessário, mas pra aquele momento do planejamento eu 
prefiro fazer sozinha, pra uma ajuda, uma orientação, seria importante. 
 
E – como deveria ser o AC ideal? 
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P – Um bom AC, precisaria de uma coordenação que faz esse papel, que traz 
esse suporte, pros alunos verem que o professor não está sozinho, tem um 
suporte. 
 
E – Você vê a possibilidade da gente realizar uma formação docente no momento 

do  

AC? 
 
P – Pela experiência que eu tive com os Gestar, eu acho que sim, por que tinha 
momentos nos encontros que servia como AC, pois agente planejava e até 
trocava experiências, aprendia coisas novas quye serviam como formação, eu 
acho que sim. 
 
E – O que você achou dessa nova perspectiva de AC que a gente implantou aqui 

na  

escola? 
 
P – Eu achei bom, pois a gente levantava algumas discussões, falava de coisas 
que não estavam bem e a gente acabava acrescentando uma coisa pro outro e 
tratando de assuntos interessantes, como o currículo oculto, aquele foi bem 
interessante, pois a gente as vezes desconsidera aquilo que o aluno tem, aqueles 
momentos eu acho que teve contribuição positiva. 
 
E – As ações desenvolvidas neste modelo favoreceram a sua formação? Como? 
 
P – Favoreceram, acho que foi contigo que passou um texto que falou assim, que 
as vezes a gente da uma aula e os alunos mudam o assunto, por que que não 
explorar isso dos meninos, você acrescenta mais ao invés de cortar e vendo isso e 
pensando nisso, teve momentos que eu passei por essa experiência e lembrei, 
então na prática eu achei que ajudou, os meninos até conseguiram entender 
melhor o assunto, pois se sentiram envolvidos, se sentiram úteis. 
 
E – E você vê a possibilidade de realização de pesquisa neste espaço? 
 
P – assim, o tempo eu acho um pouco curto, a gente acaba tendo muitas tarefas e 
tal, mas reservando, indo pra pesquisas mais realistas pra gente, não tem como 
ver coisas muito amplas, mas é possível sim. 
 
E – Diante desta perspectiva mais realista, seria identificar problemas em um sala 
e pesquisar? 
 
P – Sim, claro! 
 
E – Ok, professora! Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE P 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 3 – 15/12/14 
 
E – Como você iniciou a sua carreira de magistério? 
 
P – Inicialmente, trabalhando numa escola da zona rural, eram várias séries no 
mesmo turno, na mesma sala, comigo sozinha, aí no ano seguinte, passei pra aqui 
pro município pra ensinar no colégio, ensinar matemática, passei em torno de dez 
anos ensinando matemática, depois por problemas de saúde me afastei, aí voltei 
pra ensinar outra disciplina que não exigisse tanto de usar o quadro e nesse 
período fui fazendo cursos na faculdade e graduação em letras, aí especialização 
em educação especial, depois veio biologia. 
 
E – primeiro você começou a ensinar, depois você fez a graduação. O que 
motivou a sua escolha? 
 
P – Na época era falta de opção, não tinha outra coisa aqui em Jitaúna, e não 
tinha como ir pra outra cidade, então, é o que era promissor, que era o que dava, 
digamos assim, era mais seguro aqui pro nosso município, aqui era mais seguro a 
carreira de magistério. 
 
E – O que você entende por Atividade Complementar? 
 
P – O AC seria, seria não, é uma reunião com um coordenador e outro, sei lá... um 
diretor e os demais professores, que a gente possa reunir, discutir é... problemas 
indisciplinares, metodológicos também, pra elaborar projetos, ver o que está 
acontecendo, o raio-x da escola, né, pra gente poder diagnosticar e resolver os 
problemas e preparação de aula também, planejamento. 
 
E – Como é distribuído o AC nesta sua carga horária de 20 h? 
 
P – Ó, aqui como a gente não tem coordenador, eu faço todo planejamento, 
questão de preparação de aula eu faço em casa que eu fico mais livre, tenho livros 
e... infelizmente a gente não tem um coordenador pra gente partilhar ideias e saio 
procurando mais sugestões quando tem um problema que eu não consigo 
resolver, que tem uma aula que a minha dinâmica não funcionou, a minha 
metodologia não funcionou, eu vou lá e procuro também um professor pra poder 
ajudar. 
 
E – Em relação a carga horária como é distribuído o seu AC, você entende isso? 
 
P – Mais ou menos, eu levo um período em casa fazendo esse trabalho. 
 
E – São quantas horas de AC ao todo? 
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P – Se eu não me engano, são quatro 20 h e oito, 40 h, é isso? Não sei se mudou. 
Mas se eu for contar ao pé da letra eu passo mais que quatro horas, é... não tem 
como a gente não fazer, só se você não tiver responsabilidade. 
 
E – Até aqui, como você administrou o horário de AC na sua carreira, que 
atividades você fazia? Você reservava este horário? 
 
P – aqui na escola eu deixava, quando a gente tinha sala de informática, por 
exemplo, eu ia pra sala de informática, pesquisava alguma coisa que eu não 
pesquisei em casa e a biblioteca também disponibiliza livros que eu não tenho em 
casa e aí eu vou lá e procuro mais alguma coisa que eu preciso, revistas. 
 
E – Você considera o AC necessário? 
 
P – Claro, se você não prepara a aula você é como um cego em tiroteio, preparar 
aula pra mim, não é pegar o livro e seguir o índice do livro, eu queria fugir daquilo 
ali, pegar uma coisa e trazer pra realidade do meu aluno, NE, tem ainda o peso de 
eu ser conteudista, eu ainda não consegui me libertar, já consegui 80%, 20% tá 
pesando as minhas costas. Eu acho que a gente tem que planejar o que vai fazer, 
diversificar um pouquinho, ver o que atrai o aluno, o que é do interesse dele 
também, e se temos o AC pra fazer isso, em casa ou no colégio. 
 
E – como deveria ser o AC ideal? 
 
P – Ah, reunião com os professores da área, pra gente trocar ideias, pra gente 
planejar alguma coisa em conjunto pra que o ensino de modo geral, e a gente até 
falou isso outro dia, que ele possa ser uma... que todos possam ter a mesma 
vertente, pra um não fazer uma coisa, outro outra e outro pro norte, a gente 
deveria se reunir por área, áreas afins. 
 
E – Você vê a possibilidade da gente realizar uma formação docente no momento 
do AC? 
 
P – Sim, basta querer, o negócio é a gente querer. Por que a gente deveria, quer 
dizer eu devo e esse ano já comecei até a conseguir me organizar melhor, a 
pensar melhor, depois que a gente começou as reuniões aqui, muita coisa que 
estava na minha cabeça e eu achava que não ia surtir efeito e já tá melhorando 
em sala de aula. 
 
E – O que você achou dessa nova perspectiva de AC que a gente implantou aqui 
na escola? 
 
P – Eu acho que a gente deveria seguir mesmo, isso era uma ideia que a gente 
teve anos atrás num outro colégio, mas aí não funcionou, pois boa parte dos 
professores não estavam comprometidos e nem se disponibilizava para sentar e 
fazer as leituras, principalmente leituras, é professor, pede pro aluno fazer leituras, 
mas ele mesmo não gosta de fazer, eu acho que a gente deveria continuar, 
independente da gente estar com essa nova modalidade ou não. 
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E – As ações desenvolvidas neste modelo favoreceram a sua formação? Como? 
 
P – Deixa eu ver como é que eu posso responder isso, acho até satisfatória minha 
resposta, é... deixa eu ver aqui como é que eu posso falar, começar pela questão 
do conteúdo, né, a gente discutiu algumas questões que a gente não pode mais 
ficar, poderia fazer uma mudança nesse currículo, tá, eu acho que tá atrasado, o 
aluno tá La na frente, a tecnologia tá lá na frente e a gente tá aqui atrás e... deixe-
me ver o que mais, a maneira de, não é maneira, seria renovação de ideias, né, 
que vão ajudar na metodologia, nas práticas, incentivo a estudar mais. 
 
E – então, neste sentido favoreceu a sua formação? 
 
P – Com certeza, eu quero é mais! 
 
E – E você vê a possibilidade de realização de pesquisa neste espaço? 
 
P – É complicado, é complicado por que a gente não tem esse tempo disponível 
para pesquisa, a pesquisa, no meu ponto de vista exige mais tempo do que esse 
AC que a gente senta pra discutir e tem aquele período mais curtinho, eu acho 
que a gente teria que fazer um sacrifício maior, uma organização do nosso tempo, 
bem maior, mas que seria interessante a gente começar, sim, eu comecei lá no 
municipal (outro colégio), mas ai eu parei por que não deu tempo, chamei um 
grupo o ano passado, quatro professores aceitaram e o resto me deu um ponta 
pé. 
 
E – É, são várias as formas de pesquisa e também o nosso tempo de pesquisa e 
realidade são diferentes 
 
P – Mas, nós poderíamos usar o AC pra fazer a pesquisa, o AC não seria só pra 
preparar aula, entendeu? Mas, seria pro estudo. 
 
E – É, seria uma alternativa e até mais interessante. 
 
P – Com certeza! 
 
E – Ok, professora! Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE Q 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 4 – 01/01/15 
 
E – Bom, podemos começar então? Como iniciou a sua carreira de magistério? 
 
P – magistério, naquele tempo no meu município o colégio oferecia magistério e 
todo mundo fazia, aí então eu me formei e no primeiro ano que eu me formei, 
assim que eu terminei de me formar, eu consegui um emprego como professora, 
no qual estou até hoje. 
 
E – então, quem fazia magistério tinha um emprego? 
 
P – não, no município só acertava magistério, cidade pequena todos tinham o 
curso de magistério, aí então, eu fiz magistério e por sorte, consegui logo um 
emprego. 
 
E – no caso da sua graduação, o que motivou esta formação? 
 
P – na época da minha graduação o município entrou num programa que tinha 
para formar os professores em convênio com a UNEB, e na época ofertava 
pedagogia e eu não queria fazer pedagogia, já que sempre eu ensinei língua 
portuguesa e era direto não tinha nem avaliação, aí o estado resolveu 
proporcionar a formação de letras pelo programa PARFOR, não, não foi PARFOR, 
aí eu fiz a prova, foi muito concorrida na UNEB e passei, e na época eu fui muito 
criticada pois se eu fosse fazer pelo municio eu já entrava direto na UNEB fazendo 
pedagogia, mas eu quis concorrer e fazer a prova e eu conquistei, pois teve 
colegas minhas que não passaram aqui em Jitaúna, mas eu consegui essa vaga e 
fui fazer letras na UNEB. 
 
E – pra você o que é o AC? 
 
P – AC, eu entendo que a gente tem que estar dentro do colégio, é... organizando, 
planejando as atividades que serão feitas em sala de aula, quando a gente está 
com um colega da mesma área é até muito mais fácil pois isso nos proporciona 
discussão, troca de experiências, exemplos de atividades, planeja aulas, enfim, é 
muito mais produtivo, mas eu entendo que o AC se faça necessário, pois 
precisamos de um momento pra parar tudo e pensar e planejar como serão dadas 
as aulas. 
 
E – você entende como se distribui o horário do AC nessas sua 40 h? 
 
P – é... geralmente é feito os nossos horários deixando os chamados buracos, que 
são os horários vagos, aí a gente usa os horários vagos pois a gente está lá no 
colégio, nós então corrigimos atividades, planejamos dentro desses horários, já 
que estamos lá, a gente passa esse horário todo planejando. 
 
E – Então, desde que trabalha no estado existe este horário de AC, desta forma? 
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P – sim, a dois anos atrás a vice organizou um horário em turno oposto, que o 
meu, eu me lembro que era terça a noite além dos buracos e eu encontrava 
alguns colegas e ficávamos planejando. 
E – e durante a sua carreira como você administrou este horário, o que você 
realizava? 
 
P – esse momento sempre foi pra isso, planejar as aulas, organizar, já que quando 
a gente acaba chegando em casa, vamos fazer outras coisas e não temos tempo 
pra isso, e estando no colégio você vai destinar o tempo pra isso, planejar suas 
aulas, organizar, olhar caderneta, enfim tudo que envolve a aula e o trabalho em 
sala de aula. 
 
E – você considera o horário de AC necessário na carga horária do professor? 
 
P – necessário, eu vejo ele como necessário e hoje em dia já está bem melhor, 
antigamente, praticamente não existia a muitos anos atrás, apesar de ser 
obrigatório que sempre foi, mas não tinha e hoje ele já está mais organizado, ele 
já existe realmente pra gente fazer isso. 
 
E – como ele deveria ser então, num formato ideal? 
 
P – é muito complicado, por que, geralmente muitos professores não trabalham 
em um só local, trabalha em outros locais, eu gostei quando fechava tudo num dia, 
no turno oposto, eu achei que funcionou, os colegas iam em turno oposto e 
fechava uma noite, no caso, por que eu ia a noite. 
 
E – você vê a possibilidade de formação docente, ou seja, de contribuição para a 
sua formação no momento do AC? 
 
P – se for um grupo, igual eu falei, se for pessoas pra discussão, não estar ali 
sozinho, que eu volto a dizer, no caso, no colégio quando utiliza os buracos é 
muito complicado, mas quando você não está sozinho, está com outros é muito 
produtivo. 
 
E – o que você achou desta nova perspectiva trabalhada no AC, com leitura de 
textos, a discussão sobre pesquisa, trabalhar por área? 
 
P – eu percebi que a possibilidade de estar reunido com outros colegas, por que 
antigamente a gente fazia nos buracos sozinho, por que ninguém tem o mesmo 
horário vago naquele momento, aí eu percebi que esse momento, este encontro, 
possibilita muitas discussões, muitas, por que ali a gente vai tentar buscar qual 
foram os problemas, tentar buscar a solução, eu achei que este trabalho em 
equipe, essa reunião é muito mais produtivo do que aqueles horários vagos que 
eu havia dito, pois você está praticamente só, que não há coincidência de duas 
pessoas com o mesmo horário vago, raramente tem, mas é mais difícil. 
 
E – e as ações desenvolvidas no horário da AC, elas favoreceram a sua 
formação? 
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P – sim, eu acredito que sim, contribuiu. 
 
E – como? 
 
P – por que como você está com os mesmos da área, você tem um crescimento, 
nas discussões, nas leituras, NE, que são desenvolvidas, então você tem um 
acréscimo, um conhecimento adquirido naquele momento, naquela discussão, por 
que pelos textos que são lidos, pela discussão que é desenvolvida, sempre tem 
um acréscimo no seu conhecimento, na sua formação. 
 
E – você vê a possibilidade de realização de pesquisa neste espaço? 
 
P – foi discutido isso, ou seja, foram citados vários problemas que a gente 
consegue detectar, mas não são fundamentados, só no... acho, eu acho ou  
alguém coloca alguma coisa e a gente percebeu dentro destas discussões que se 
você fundamenta com a pesquisa, com dados, com depoimentos, eu acredito que 
essa pesquisa iria auxiliar na busca da proposta pra tentar sanar esses problemas. 
 
E – muito obrigado por sua colaboração. 
 
P – de nada! 
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APÊNDICE R 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 5 – 06/05/15 
 
E – Como você iniciou a sua carreira de magistério? 
 
P – Bom, eu iniciei por que não tive opção, eu queria fazer na época o científico, 
mas não tive condições, aí fiz magistério e hoje a melhor opção de profissão pra 
mim é o magistério. 
 
E – O que motivou a sua escolha? 

 

P – Eu era uma boa aluna em matemática, sempre gostei, mas como me Jequié 

não tinha na época eu optei por pedagogia, aí não quis mais fazer outra 

graduação 

 

E – O que você entende por Atividade Complementar? 
 
P – Pra preparar as nossas aulas, ver como é que a gente vai fazer com os alunos 
 
E – Como é distribuído o AC nesta sua carga horária? 
 
P – Tem que dar dois dias, não é? 
 
E – Até aqui, como você administrou o horário de AC na sua carreira, que 

atividades você fazia? Você reservava este horário? 

 

P – Quando tem outras pessoas da área a gente acaba discutindo, como fazer, o 

que tá certo e o que não está, as vezes, eu pegava os AC sempre sozinha e 

acabava sempre fazendo meu AC com a coordenadora 

 

E – Você considera o AC necessário? 
 
P – Sempre necessário, pois sem planejamento a gente não vai pra lugar nenhum 
 
E – como deveria ser o AC ideal? 
 
P – Ideal, por área, sempre vendo o que deu certo com outro professor, uma ideia 
nova 
 
E – Você vê a possibilidade da gente realizar uma formação docente no momento 

do  

AC? 
 
P – Tem, pois quando a gente tá discutindo com outro colega a nossa prática, a 
gente está fazendo uma formação 
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E – O que você achou dessa nova perspectiva de AC que a gente implantou aqui 

na  

escola? 
 
P – Foi muito proveitoso, pois agente começa a ver novas perspectivas pra 
trabalhar dentro da sala da aula, contextualizada, matemática mesmo agente 
passou a trabalhar mais com resolução de problemas, conhecer mais a realidade 
do aluno, melhorou tanto pra gente como pra eles. 
 
E – As ações desenvolvidas neste modelo favoreceram a sua formação? Como? 
 
P – Favoreceram, por que a gente vem discutindo, a gente trabalha por área e aí 
sempre um vai dando ideia ao outro e a gente vai pegando as ideias e levando 
para a sala de aula, então isso melhora a nossa prática 
 
E – E você vê a possibilidade de realização de pesquisa neste espaço? 
 
P – Sim, eu acho, é possível. 
 
E – Ok, professora! Obrigado pela colaboração. 
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APÊNDICE S 
 

TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 6 – 30/03/15 
 
E – Como iniciou a sua carreira de magistério? 
 
P – Na época nós só tínhamos a carreira de magistério e devido ao processo de 
que a educação eleva o nível da pessoa, eu, como venho de uma família carente, 
a única oportunidade de abraçar uma carreira seria optar pelo magistério, na 
cidade só tinha essa oferta para todos os alunados na época e eu acabei 
ingressando no magistério, que, estou até hoje e não me arrependo, foi uma 
formação inicial muito boa para a minha formação. 
 
E – o que motivou a escolha por sua graduação? 
 
P – Em relação a graduação, eu já entrei um pouco tarde, o governo trouxe a tona 
para nós a necessidade de termos o nível superior e, falavam sobre a década da 
educação, que em um determinado período todos teriam que ter nível superior e aí 
tínhamos a necessidade de nos tornarmos pessoas com nível superior e a 
necessidade de também continuar no mercado de trabalho, exercendo a profissão 
de professor e fazendo um nível superior em pedagogia 
 
E – O que você entende por AC? 
 
P – Já está dizendo, não é, é uma atividade em que o professor faz fora das suas 
atividades normais que é lidar com o aluno em si, trata-se de uma atividade em 
que você vai colocar em planos uma ação e essa ação é para ser executada 
dentro de uma sala de aula 
 
E – Como é que esse AC é distribuído na sua carga horária? 
 
P – Não tem essa distribuição de AC aqui 
 
E – Durante a sua carreira como você administrou esse AC? 
 
P – Geralmente o horário de AC eu faço em casa e aí eu procuro dar uma 
analisada no conteúdo, vejo o assunto que será dado amanhã e olho a estratégia 
que devo usar que eu possa aplicar em sala de aula, embora essas estratégias 
sejam mais mentais, não escritas, na maioria das vezes. 
 
E – Você considera esse horário de AC necessário? 
 
P – É necessário, pois é necessário um ponto de partida e um plano é esse plano, 
pode ocorrer de você ter que sair de sala e vai esta registrado e quem vai assumir 
pode continuar o que você estava dando. 
 
E – Você vê a possibilidade de formação nesse horário? 
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P – O AC conforme estamos fazendo agora, então eu vejo a possibilidade de 
formação, por que nós estamos fazendo o AC em companhia de outros colegas, 
então, a gente ouve a experiência, relata essa experiência, sugestões que acabam 
realmente direcionando para o ensino aprendizagem e o foco realmente é esse, é 
a aprendizagem dos alunos e, uma ideia aqui, outra ali e o professor fica suprido e 
assim orientar os alunos em sala de aula. 
 
E – O que acha dessa nova perspectiva de AC? 
 
P – Gostei, muito interessante esse novo modelo, pois, além de promovem o 
relacionamento entre os professores da mesma área, isso é o mais importante, 
então, sugestões ali, sugestões aqui, vai aumentar mais a maneira do professor 
lidar com alguns recursos que até mesmo algum colega pode dar uma dica, um 
recurso, uma estratégia, um jogo, para que você possa realmente dar pra esse 
determinado conteúdo, isso é realmente benéfico. 
 
E – essas ações do AC estão favorecendo a sua formação? 
 
P – está favorecendo. 
 
E – Como? 
 
P – a medida que nós colocamos em prática essas dicas essas ideias, essas 
sugestões, essas discussões. 
 
E – O professor ele pode fazer pesquisa neste espaço? 
 
P – Pra fazer pesquisa é necessário tempo e o AC é limitado, o espaço de 
convivência com os colegas da mesma área é curto, são debates, discussões, 
mas a pesquisa em si está muito longe. 
 
E – Você não vê possibilidade, ou acha que esse novo modelo pode favorecer? 
 
P – Pode, pode ver novas possibilidades de pesquisa. 
 
E – Muito bem professor, obrigado! 
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