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RESUMO 
 

A presente dissertação, investiga os professores que desenvolvem práticas inovadoras em 
escola públicas e particulares, para identificar concepções, metodologias e estratégias de ensino que 
dão suporte a este avanço, visando ressaltar os temas, interesses e opções que utilizam, para o 
enfrentamento das necessidades contextuais de mudança. Propõe-se considerar os processos 
contextuais, da evolução científica, tecnológica, social e cultural presentes na sociedade atual, inscritos 
na transição entre modernidade e pós modernidade, cujas tensões interferem nos processos de ensino 
e formação dos novos sujeitos da escola contemporânea. Para esta contextualização, foram utilizadas 
as teorizações de Costa (2010), Giroux (1993), Hall (2006), Bauman (2000; 2001, Green & Bigun 
(1995). Buscou-se situar os saberes docentes, para caracterizar a mobilização dos conhecimentos dos 
professores inovadores na constituição de sua profissionalidade. Estes estudos foram realizados com 
base em Tardif (2012), Imbernón (2004), Shulman (1991, 1992, 1997), Nóvoa (1992), Marcelo (1999) 
e Gauthier (1998). Como questão necessária à pesquisa sobre a formação e atuação docente, buscou-
se analisar o impacto das propostas curriculares oficiais a partir de autores como Sacristán (1999), 
Hagemeyer (2006; 2010). Para o estudo dos elementos de construção da formação docente continuada 
em serviço, buscou-se o apoio de Marcelo (1999;2009), visando o desenvolvimento profissional 
docente para a escola contemporânea. As questões da tecnologia como avanço de domínio dos 
professores inovadores, foram tratadas a partir de Belloni (1998), Kenski (2003), Du Gay (1994). A 
metodologia de pesquisa, de abordagem qualitativa, teve como base teórica as autoras Lüdke e André 
(1986) e Chizzotti (2003). Para iniciar a investigação, foi realizado um estudo exploratório inicial para 
um mapeamento sobre os interesses de pesquisa sobre as práticas de professores inovadores, num 
rol de teses, dissertações e contribuições científicas, nos anos de 2014 a 2018. Verificou-se que há 
muitos trabalhos sobre inovação, mas não no âmbito educacional e da escola básica. Numa segunda 
fase da pesquisa, a seleção realizada, levou em conta os seguintes critérios: professores, em exercício 
da docência; de escolas públicas ou privadas; que apresentassem uma prática docente que se 
destacasse por apresentar estratégias  diferentes do convencional, ao ensinar; com características 
novas em sua área de ensino; que apresentassem criatividade, uso de novos instrumentos da mídia 
digital e outros, desenvolvendo novas metodologias de ensino e estabelecimento de novas relações 
com outras áreas e linguagens (teatro, literatura, uso de instrumentos da tecnologia digital, etc..), com 
resultado favorável para a aprendizagem de seus alunos. A investigação do grupo selecionado, foi 
realizada por meio de um questionário semiestruturado, aplicado em 16 professores, para delinear o 
perfil do professor inovador. As questões foram selecionadas com relação às identidades (idade, tempo 
de serviço, formação), e sobre o processo de ensino, as concepções adotadas, como qualificavam os 
alunos em sua disciplina; as preocupações no ensino dos alunos; as implicações presentes no 
desenvolvimento de novas práticas, bem como as questões necessárias para o processo de formação 
docente continuada. Após o levantamento deste questionário, foram selecionados 7 professores, para 
responder a uma entrevista semiestruturada. Foram selecionados os questionários respondidos com 
maior compreensão e detalhamento, e desta forma teve-se a possibilidade de maior liberdade de 
expressão, opiniões e novas ideias. Os professores tiveram como critério nesta fase, a apresentação 
de uma atividade considerada inovadora, com suas narrativas de objetivos, andamento, estratégias. A 
pesquisa verificou que os professores pesquisados percebem que a escola se encontra inserida num 
novo contexto, próprio de em novo momento histórico, e do qual emergem novos sujeitos e demandas 
para a esfera educacional. Os professores forneceram os indicadores que os leva a buscar inovações 
em suas práticas, apresentando uma tendência a oferecer novos conhecimentos e destrezas ao utilizar 
e significar as tecnologias digitais; mostraram nas atividades descritas, o avanço nos encaminhamentos 
adotados com relação ao trabalho com a leitura, ampliação de visões de mundo, preocupação com o 
respeito ao outro e à ética na escolarização contemporânea. Importa que as atividades desses 
professores não sejam isoladas, mas possam ser compartilhadas e a partir de interlocução, 
interatividade e autonomia.  
 
Palavras-chave: Práticas inovadoras; Pós-modernidade; Formação docente continuada; 
Desenvolvimento profissional docente. 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 

 This dissertation investigates teachers who develop innovative practices in public and private 
schools to identify conceptions, methodologies and teaching strategies that support this progress, 
aiming to highlight the themes, interests and options that they use, to address contextual needs of 
change. It is proposed to consider the contextual processes, of the scientific, technological, social and 
cultural evolution present in the current society, inscribed in the transition between modernity and post 
modernity, whose tensions interfere in the teaching and training processes of the new subjects of the 
contemporary school. For this contextualization, the theorisations of Costa (2010), Giroux (1993), Hall 
(2006), Bauman (2000, Green & Bigun (1995)) were used to situate teacher knowledge to characterize 
the mobilization of (1998), Imbernón (2004), Shulman (1991, 1992, 1997), Nóvoa (1992), Marcelo 
(1999) and Gauthier (1998) (1999), Hagemeyer (2006, 2010), and the study of the elements of 
construction of teacher training (1999, 2009), aimed at the professional development of teachers for the 
contemporary school. The questions of technology as an advance of the domain of the innovative 
teachers, were treated from Be lloni (1998), Kenski (2003), Du Gay (1994). The qualitative research 
methodology was based on the authors Lüdke and André (1986) and Chizzotti (2003). To begin the 
investigation, an initial exploratory study was carried out to map research interests on innovative teacher 
practices, in a list of theses, dissertations and scientific contributions, from 2014 to 2018. It was verified 
that there are many works about innovative teachers, but not at the educational and basic school level. 
In a second phase of the research, the selection made, took into account the following criteria: teachers, 
in the teaching profession; of public or private schools; that present a teaching practice that stands out 
for presenting different strategies of the conventional, when teaching; with new characteristics in their 
area of education; creative, using new digital media instruments and others, developing new teaching 
methodologies and establishing new relationships with other areas and languages (theater, literature, 
use of digital technology instruments, etc.), with favorable results for the learning of its students. The 
research of the selected group was carried out through a semistructured questionnaire, applied to 16 
teachers, to outline the profile of the innovative teacher. The questions were selected regarding the 
identities (age, length of service, training), and about the teaching process, the conceptions adopted, as 
they qualified the students in their discipline; concerns in the teaching of students; the implications 
present in the development of new practices, as well as the issues necessary for the process of 
continuing teacher training. After the questionnaire was collected, 7 teachers were selected to respond 
to a semi-structured interview. The questionnaires answered with greater comprehension and detail 
were selected, and in this way we had the possibility of greater freedom of expression, opinions and 
new ideas. Teachers had as criterion at this stage the presentation of an activity considered innovative, 
with their narratives of objectives, progress, strategies. The research verified that the teachers studied 
perceive that the school is inserted in a new context, proper of a new historical moment, and from which 
emerge new subjects and demands for the educational sphere. Teachers provided the indicators that 
lead them to seek innovations in their practices, presenting a tendency to offer new knowledge and skills 
in using and signifying digital technologies; showed in the activities described, the progress in the 
guidelines adopted regarding work with reading, broadening of world views, concern with respect for the 
other, and ethics in contemporary schooling. It is important that the activities of these teachers are not 
isolated, but can be shared and based on interlocution, interactivity and autonomy. 
 
Key words: Innovative practices; Postmodernity; Continuing teacher training; Professional teacher 
development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de dissertação decorre de uma trajetória profissional e de 

estudos sempre voltados à carreira do magistério. Os primeiros conhecimentos sobre 

a docência foram obtidos no Instituto de Educação Erasmo Pilotto e esta foi uma 

experiência bastante significativa, principalmente pela vivência dos estágios que 

proporcionaram o contato com diversas escolas e suas realidades pedagógicas e 

sociais. Nessas aquisições, pude iniciar um processo de compreensão do trabalho 

educacional na escola e da profissão do professor. 

O posterior ingresso no curso de especialização do magistério em Educação 

Infantil, também no Instituto de Educação Erasmo Pilotto, garantiu o início de uma 

experiência profissional docente neste nível de ensino e nos anos iniciais do ensino 

fundamental como professora regente, atuando em instituição privada. Esta 

oportunidade levou a perceber a necessidade de adquirir uma formação contínua, 

levando em conta uma demanda escolar cada vez mais exigente.  

Na década de 1990, ingressei no curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Paraná. Neste curso tive novas oportunidades de estágio, nas quais as 

questões da profissionalização a partir da atuação do pedagogo se apresentavam 

como necessárias à formação pedagógica e ao exercício profissional. As disciplinas, 

leituras e estudos deste curso, levaram à reflexão sobre o papel dos profissionais da 

educação escolar, diante da realidade social dos alunos da escola.  

Este período de formação ocorreu no momento de abertura e democratização 

política no Brasil, com reflexos na educação escolar e na mudança das concepções 

de cunho racional técnico e de fundo psicologizantes, então vigentes na formação e 

atuação docente. A teoria histórico-crítica de fundamentação materialista histórica, 

passou a ser veiculada por autores nos cursos e palestras de formação profissional 

dos educadores e da docência. Dermeval Saviani e José Carlos Libâneo difundiram e 

aprofundaram estudos e reflexões que visavam socializar uma postura política, crítica 

e dialética, requisitando maior competência técnica aos professores no 

desenvolvimento da função social da escola. Tais concepções passaram a influenciar 

as propostas curriculares oficiais de estados brasileiros e no estado do Paraná, a 

Secretaria Estadual de Educação (SEED), implementou a proposta de Currículo 

Básico, que vigorou nos anos de 1990 a 1996. Estas proposições teóricas e 

ideológicas tiveram influências também nas escolas particulares. 
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Após a graduação em Pedagogia, passei a atuar como docente no curso de 

magistério nas disciplinas de Didática Geral e Alfabetização. A incumbência de 

professora formadora, intensificou a preocupação e a responsabilidade, diante da 

crescente necessidade de maior preparo dos professores. Passei, neste período, a 

atuar na gestão escolar, compondo o corpo técnico-pedagógico de uma instituição 

escolar particular. Nestas duas posições, de professora formadora de docentes e 

como gestora, foram acrescidas inquietações e outros questionamentos diante de 

maior responsabilidade como educadora e maior responsabilidade com a docência.  

A partir dos anos 2000, mudanças sem precedentes eram constatadas em 

todas as áreas do conhecimento e da vida humana. Neste cenário de mudanças, os 

processos cotidianos da docência mostravam necessidades de formação, referentes 

à evolução do conhecimento científico e à integração das tecnologias e de novos 

processos culturais e humano sociais no trabalho pedagógico do currículo escolar.  

Na função de pedagoga de escolas públicas e particulares, notadamente nos 

últimos anos, percebia-se que a preocupação dos professores, frequentemente 

expressa em reuniões pedagógicas e em outros momentos da rotina escolar, 

voltavam-se às necessidades metodológicas de suas práticas em suas áreas de 

ensino, o que implicava em maior investimento na formação contínua com relação às 

mudanças requisitadas à docência na escola contemporânea. O avanço dos 

processos de comunicação popularizados pelas tecnologias, passaram a constituir um 

foco de discussão entre os professores, que ora inseguros, ora curiosos, 

questionavam a forma de condução dos cursos ofertados pela mantenedora.  

As várias situações com as quais me deparava no contexto escolar, levaram 

à percepção de que a formação docente continuada, mostrava-se insuficiente para o 

exercício da docência, em tempo de mudanças expressivas na sociedade. Por outro 

lado, constatava-se a pouca valorização dos professores em suas trajetórias e carreira 

profissional, considerando a necessidade de novos domínios, requisitados à sua 

inserção também como sujeitos dos processos de mudança contextual. Desta forma, 

as contingências na área de gestão e do trabalho pedagógico escolar, sinalizavam 

para a necessidade de ampliar a formação nestas áreas, sobretudo buscando oferecer 

apoio ao trabalho docente para atuar na escola contemporânea.   

As inquietações e constatações já descritas, conduziam a questionamentos 

sobre os processos que os professores desenvolvem em suas práticas, diante de 

novas necessidades presentes na escola contemporânea, como por exemplo: Que 
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aspectos os professores consideravam como fundamentais para que a promoção de 

um ensino inovador? Os professores recebiam apoio para as práticas inovadoras que 

desenvolviam? Quais suas expectativas quanto aos cursos ofertados pela 

mantenedora?   

As várias perguntas que ainda precisavam ser feitas levaram a elaborar uma 

proposta de pesquisa para investigar de forma mais articulada, os processos de 

atuação dos grupos de professores inovadores, interessados em responder às 

necessidades da escolarização, o que significava também oferecer um processo de 

formação profissional docente adequado ao momento histórico contextual. 

A busca dos professores que investem o tempo pedagógico em pesquisas e 

busca de maior compreensão e ampliação das questões presentes na escola atual 

até agora apontadas, colocou como ponto central nestas reflexões, a pressuposição 

de que o avanço que demonstravam em suas práticas, tornando-os professores 

inovadores, requisitava um processo da formação continuada que lhe propiciasse 

suporte teórico, metodológico e que possibilitasse a leitura dos processos culturais 

gerados por novos conhecimentos científicos e tecnológicos no trabalho escolar. 

Cabe ter presente o alerta de Nóvoa (1997), que se refere à formação docente 

inicial e continuada de professores da escola brasileira voltada à homogeneização e 

à racionalidade técnica na formação e atuação dos professores. Diante das rápidas 

mudanças contextuais, a forma como se desenvolvem as políticas oficiais 

educacionais, passam a minimizar os processos de formação docente e tendem a 

reduzir a profissão e a produção de saberes que os professores promovem.  

A despeito das dificuldades estruturais e relativas dos processos de formação 

docente, tem sido possível observar um grupo de professores que trazem novas 

discussões relativas às necessidades dos estudantes na escolarização e que 

apresentam iniciativas, estratégias e metodologias de ensino diferenciadas diante de 

novas situações enfrentadas no trabalho curricular da escola.  

Passou-se a observar as necessidades dos professores quanto à ampliação 

dos conhecimentos das ciências de referência e procurava-se detectar os temas de 

interesse que fossem mais adequados ao processo de ensino e formação escolar, a 

serem integrados ao trabalho curricular e metodológico das áreas de ensino. 

As constatações que puderam ser feitas também no ambiente do trabalho 

escolar, evidenciaram tanto os processos de resistência e acomodação, quanto 

professores docentes inovadores, levando a questionar o que levava grupos de 
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professores a avançar em seus conhecimentos e saberes para ensinar e porque esta 

disposição não se estendia ao conjunto dos professores. 

De outra perspectiva, notava-se uma pretensão intrínseca dos professores 

que inovam, de refletir sobre suas práticas de forma consciente, constatação que 

passou a direcionar o interesse de pesquisa que se delineava, buscando detectar o 

processo de construção de práticas necessárias à escola contemporânea. Tal 

processo, tendia a revelar as necessidades e interesses da formação continuada para 

o apoio ao avanço necessário ao desenvolvimento profissional docente tendo como 

foco, a inovação, considerando o cenário de mudanças sociais e culturais em que se 

insere a escola contemporânea. 

A nova realidade social e cultural, indicava ainda que a observação do 

crescimento das redes sociais e de informação, estaria conduzindo os professores 

inovadores, a unir o seu conhecimento pedagógico e de suas áreas específicas de 

conhecimento, ao emprego de novas tecnologias em suas estratégias pedagógicas. 

Este domínio estaria relacionado ao saber ensinar, neste contexto informatizado, que 

passou a constituir a atuação didático pedagógica docente propriamente dita, mas 

que, como afirma Sacristán (1998), não poderia se constituir de velhas respostas às 

novas questões do conhecimento.  

A partir desses questionamentos e estudos iniciais sobre autores 

pesquisadores voltados a esses interesses, elaborou-se um projeto de pesquisa para 

o ingresso no Programa de Pós-graduação no Mestrado Profissional, com o intuito de 

aprofundar e ampliar as questões da atuação do professor na escola contemporânea, 

constatando que sua formação demandava a formação continuada, visando o seu 

constante desenvolvimento profissional. 

A aprovação no Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação da 

UFPR, levou ao estudo e à pesquisa sobre as crenças, concepções, atitudes e 

práticas inovadoras dos professores para caracterizar e analisar a construção de sua 

atuação profissional na escola contemporânea, o que implicava também em repensar 

a sua formação continuada não como momentos pontuais relativos a aspectos da 

inovação, mas com vistas ao processo constante de desenvolvimento profissional 

docente.  
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1.1 DELINEANDO O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

A educação é um processo histórico, político, social e cultural, nunca 

estagnado. Nos dias atuais, uma nova realidade, relacionada às mudanças da 

evolução científica, tecnológica e do trabalho produtivo articula-se a todas as áreas 

da vida humana, como constatou Hagemeyer (2006). Esses novos processos sociais 

e culturais contemporâneos, impõem à escola o acompanhamento de um novo ciclo 

cultural e contextual, o que implica em novas formas de atuação de seus profissionais 

pedagogos e professores.  

Observa-se que estas novas formas de atuar em sala de aula são práticas 

inovadoras desenvolvidas por docentes que acreditam que a inovação é uma 

necessidade de novos modelos educacionais, não somente diante das requisições do 

conhecimento a escolarização de crianças e jovens a escola básica atual. Inovação 

assim, é também compreendida nesta dissertação, como a busca de meios ou 

metodologias que oportunizem uma aprendizagem real e significativa destes 

estudantes. 

Alguns pesquisadores nas últimas décadas, têm apresentado interesse de 

pesquisa sobre professores que se diferenciam em suas práticas, na busca de 

aprofundar suas compreensões sobre as necessidades educacionais dos estudantes 

da escola contemporânea, com implicações preponderantes relativas ao repensar dos 

processos contínuos de formação ofertados pelas mantenedoras e equipes 

pedagógicas nas escolas, com vistas ao desenvolvimento profissional docente.   

Para se obter maior visibilidade com relação ao interesse de pesquisa sobre 

este tema, e avaliar a contribuição desta pesquisa sobre às práticas inovadoras, 

desenvolveu-se um estudo exploratório nesta perspectiva em um universo de teses e 

dissertações da CAPES, UFPR e SCIELO. Foram selecionados artigos e dissertações 

de mestrado, na área de Educação, a partir das palavras chave “inovação em 

educação” e “práticas pedagógicas inovadoras”, em trabalhos publicados entre 2012 

a 2016. Na pesquisa, o tema “educação e tecnologias”, apareceu com frequência, o 

que levou a incluir esta temática na busca realizada. 

Os trabalhos encontrados, foram considerados de forma comparativa, a fim 

de se identificar posicionamentos similares entre eles e também particularidades, 

levando a situar as tendências de pesquisa em torno desta temática, sendo que os 
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resultados desta busca de forma detalhada, estão indicados no Anexo 1 desta 

dissertação. 

Após a investigação desta fase exploratória, foi possível afirmar que a 

produção científica a partir da pesquisa sobre as práticas docentes inovadoras na 

educação escolar, sobretudo com relação à formação necessária a estes professores, 

ainda é restrita. Pode-se dizer que algumas tentativas de pesquisa começam a 

despontar, porém verificou-se maior preocupação das áreas de Ciências e no Ensino 

Superior, em favorecer com mais intensidade a produção de pesquisa deste tema. 

Sobre as escolas, e especificamente sobre a prática docente, os estudos e 

pesquisas concentraram-se em experiências específicas. O uso de recursos 

tecnológicos, ou o interesse por este tema, é tido como sinônimo de uma prática 

inovadora. Não foi observado nos trabalhos encontrados, a preocupação em se 

discutir a postura do professor, seus saberes, procedimentos, atitudes ou condutas 

pedagógicas, diante do desenvolvimento de práticas inovadoras, ou mesmo do uso 

de tecnologias, sendo necessário ter claro o que seria inovação no trato do currículo 

escolar. São poucas as observações ou preocupações com as características dos 

estudantes e de suas expectativas com relação às práticas docentes nas escolas, 

mesmo diante das mudanças científicas e tecnológicas contemporâneas. 

A partir do mapeamento realizado, conclui-se que ainda há pouca 

preocupação com a caracterização e análise da atuação docente e da formação mais 

adequada à produção de práticas inovadoras nas pesquisas realizadas, o que ainda 

não indica um olhar para estas práticas de forma científica, na busca sobretudo do 

desenvolvimento profissional docente nesta perspectiva.  

Observou-se nas pesquisas, a tendência de se concentrar no 

desenvolvimento de práticas, mais do que refletir sobre as análises de formação e 

trajetórias dos professores na direção de processos inovadores. Como possível 

consequência, verificou-se que o suporte teórico e metodológico das equipes 

pedagógicas e para a organização dos processos de formação docente continuada, 

aparecem pouco nos interesses de pesquisa sobre o tema pesquisado.  

Neste sentido, foi possível situar a presente proposta de pesquisa, como uma 

contribuição significativa referente aos desvelamentos sobre os processos 

desenvolvidos por professores inovadores. Considerou-se que suas iniciativas e 

enfrentamento de novas e constantes necessidades do ensino e formação dos 

estudantes, de forma por vezes solitária, demandavam maior valorização e apoio 
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didático pedagógico, e deveria contemplar como necessidade constante, o 

desenvolvimento profissional desses professores.   

O professor encontra-se em estado de frequente questionamento, pois é 

grande a expectativa da comunidade interna e externa com relação às suas práticas 

de ensino e formação humana escolar, que a sociedade exige. O dilema surge diante 

do atendimento da nova demanda de alunos que frequentam a escola, como se 

constatou, considerando sua função específica pedagógica, de levar os estudantes às 

aprendizagens necessárias a cada nível de ensino.  

É de fundamental importância na proposição da pesquisa, levantar nas 

verbalizações e depoimentos coletados, as preocupações, concepções, posições e 

pratica dos professores sobre o que consideram como inovação; ainda, em que 

momentos e porque desenvolvem estratégias e metodologias inovadoras em sala de 

aula. Nessas trajetórias de construção das práticas, cabe questionar qual o apoio 

pedagógico e de outras áreas lhes têm sido ofertados? Os professores têm tido auxílio 

e interlocução nos processos de formação contínua?   

Para Marcelo (1997; 2009) a formação e atuação docente não são processos 

estanques e/ou engessados. Existe o momento inicial, da fundamentação nos cursos 

de graduação, porém este profissional não se estabelece professor a partir destes 

momentos ou de outros cursos que frequenta durante a primeira fase de sua carreira. 

A experiência dos professores, é adquirida em sua prática ao longo de sua 

trajetória profissional, no âmbito das instituições em que atua, em momentos nos quais 

promove a busca de respostas para as necessidades da aprendizagem que promove, 

considerando diferenças de aprendizagem e necessidades de cada fase da vida 

escolar dos alunos. 

A noção de prática docente, no entanto, segundo Hagemeyer (2006) nesta 

perspectiva distancia-se de uma visão racional técnica, porque se compõe de 

conhecimentos e saberes da formação inicial e se constitui em expressão de uma 

trajetória profissional nos âmbitos escolares e de vida pessoal e profissional. Estes 

processos convergem para a atuação do professor e lhe possibilita novas e constantes 

compreensões, instigando-os à construção de práticas que se diversificam ao se 

posicionar diante do enfrentamento das necessidades de ensino e formação dos 

estudantes da escola contemporânea. Nessa construção, reafirma-se que a ciência 

pedagógica constitui um suporte à análise das práticas dos professores que inovam, 

e que relacionada às ciências humanas e sociais ligadas à educação, fornece os 
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elementos que ampliam e auxiliam as análises das práticas pedagógicas que se 

propõe realizar. 

Outras questões se somaram, às constatações iniciais, levando a aprofundar 

as compreensões sobre as práticas docentes inovadoras: Os professores inovadores 

problematizam seus conhecimentos e metodologias, diante da realidade social e 

cultural dos alunos da escola atual? O que definem como inovação e prática docente 

inovadora? Como se dá o processo de construção da prática inovadora, como 

mobilização dos conhecimentos e saberes dos professores entre a cultura mais ampla 

e a prática pedagógica? Que elementos podem ser identificados como fatores 

propulsores da construção de um processo de formação continuada dos professores 

que inovam, visando o seu desenvolvimento profissional? 

Identificar processos didático pedagógicos de ensino voltados à inovação, 

incluiu ainda uma percepção mais apurada de que estes não são momentos pontuais, 

mas apresentam-se como necessidades constantes da docência das áreas e níveis 

de ensino; compõem um processo acoplado à construção de projetos, metodologias 

estratégias de ensino que importa identificar, para a construção de um programa de 

formação continuada. Nesta perspectiva, este processo poderá ser planejado com 

base no pressuposto de que os professores inovadores mobilizam conhecimentos e e 

produzem saberes sobre o ensino, a partir de preocupações que precisavam ser 

reveladas. 

A intenção de investigar as práticas docentes inovadoras e as condições em 

que as desenvolvem, levou a formular o problema da pesquisa proposto, que consiste 

em: investigar os processos desenvolvidos por professores que desenvolvem uma 

atuação inovadora em escolas pública e particular, buscando detectar as concepções 

de ensino e mobilização de conhecimentos e saberes que utilizam, que possam 

referenciar a construção de um processo de formação docente continuada, em apoio 

ao seu desenvolvimento profissional docente para a escola básica contemporânea. 

 
1.2 DEFININDO OS OBJETIVOS DA PESQUISA  

 

A partir das questões definidas e do problema formulado, foram propostos os 

objetivos da presente pesquisa, sendo o objetivo geral: Investigar concepções, 

metodologias e saberes mobilizados por professores inovadores ao desenvolver suas 

práticas, diante dos desafios do trabalho pedagógico na escola contemporânea, para 



24 
 

 

analisar os processos detectados e identificar os referenciais para a construção da 

formação docente continuada necessária a esses professores, visando o seu 

desenvolvimento profissional para atuar na escola atual. 

Em função do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Contextualizar o período de transição entre modernidade e pós modernidade 

visando situar as interferências na atuação e práticas dos professores inovadores.  

 Identificar os saberes docentes mobilizados e as tendências das práticas dos 

professores inovadores na constituição de sua profissionalidade para o enfrentamento 

das necessidades da escola básica contemporânea. 

 Identificar na análise das práticas dos professores inovadores, os elementos para 

a construção da formação docente continuada necessária à escola atual, visando o 

desenvolvimento profissional docente. 

A pesquisa de cunho qualitativo, foi desenvolvida com base em Lüdke e André 

(1987). A seleção inicial dos professores participantes, foi realizada, a partir de 

questionário semiestruturado, visando selecionar professores com características 

inovadoras em suas práticas.  

A intenção desses procedimentos foi de buscar nas práticas docentes 

inovadoras, as tendências dos estilos de ensino, conhecimentos e destrezas ao utilizar 

e significar nas atividades descritas, o avanço de encaminhamentos adotados, com 

relação ao trabalho com a ampliação de conhecimentos e visões de mundo, 

preocupação com o respeito ao outro, ética na escolarização considerando as 

complexas questões contemporâneas, entre outras questões da escolarização no 

tempo presente.  

Para a seleção dos professores que participaram da pesquisa, buscou-se 

captar a qualificação de professores considerados inovadores, considerando as 

opiniões de pedagogos e professores de duas escolas (particular e pública) e a partir 

das ideias obtidas nos estudos iniciais e nos diálogos com os profissionais das 

escolas, foram adotados os seguintes critérios: - professores que atuassem em 

escolas públicas ou privadas;- que apresentassem uma prática docente diferente do 

convencional; que apresentassem projetos com características novas em sua área de 

ensino;- que apresentassem criatividade nas atividades de sala de aula; - que 

utilizassem instrumentos da mídia digital e outros materiais de laboratório; que 

desenvolvessem metodologias que estabelecessem novas relações com áreas e 
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linguagens como teatro, literatura, música, cybercultura, movimentos sociais, 

atividades alterativas etc.., com resultado favorável na aprendizagem de seus alunos. 

O grupo de 16 professores selecionado inicialmente, foi qualificado como 

professores inovadores, produtores de práticas diferenciadas, autores de novas 

formas de lidar com o ensino e formação dos alunos da escola atual. Ao caracterizar 

os conhecimentos e saberes desses professores, procurou-se chegar a uma definição 

mais precisa sobre os processos inovadores que desenvolvem em suas práticas, 

buscando detectar como definem inovação na docência. 

Diante das demandas do contexto contemporâneo, as observações sobre os 

conflitos, dificuldades e também iniciativas dos professores inovadores, levaram a 

considerar suas tensões como docentes, formados nos estatutos da modernidade e 

diante de novos paradigmas e concepções definidos por autores voltados aos estudos 

e análises do que definem como pós modernidade.1 Neste sentido buscou-se situar o 

momento histórico contextual de transição entre as forças da modernidade e da pós 

modernidade.  

Ao considerar os processos de mudança contextual, de evolução científica, 

tecnológica, social e cultural da escola contemporânea, propõe-se identificar as 

questões que interferem na formação dos professores inovadores, que ao desenvolver 

a docência consideram os perfis dos estudantes, adolescentes e jovens sujeitos da 

escola contemporânea. Para este estudo, buscou-se o apoio de autores como Giroux 

(1993, 2003.), Hall (2006), Hargreaves (1994), Jameson (1984) e Lyotard (1998). 

Propôs-se nesta perspectiva, evidenciar questões que desafiam a estrutura 

hierárquica e das certezas do conhecimento científico e do poder, nos processos da 

educação escolar e da formação docente, com o apoio de Cunha (1998), Doll (1997), 

Costa (2010), Bauman (2000) e Hall (2006). 

As formas de desenvolvimento do trabalho curricular em sua relação com a 

cultura, pressupõe a integração de conhecimentos diversificados nas áreas de ensino, 

que requisitam a inter e a transdisciplinaridade na sua forma metodológica de ensinar. 

Por outro lado, os professores estão imersos no processo cultural escolar, os quais já 

vivenciaram também em suas trajetórias na docência em âmbitos escolares. Para este 

                                                           
1 Alguns autores demarcam o fim da Modernidade e a mudança para uma fase pós-industrial e pós-
moderna no que se refere à cultura, a partir dos anos 1950-60 (SILVA, 1999; GIROUX, 1993; COSTA, 
2010). As concepções da pós-modernidade enquanto análise dos pressupostos, limites e 
consequências da modernidade, situam-se no desenvolvimento da chamada razão moderna e da 
crença em seu esgotamento. 
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reconhecimento, o conceito de cultura escolar e cultura da escola, foram tratados com 

base em Frago (2002) e Forquin (1993), como elementos a serem considerados nos 

âmbitos em que ocorrem as práticas inovadoras pesquisadas. 

A problemática referente aos processos que os professores desenvolvem 

para ensinar será caracterizada a partir das compreensões sobre os saberes que 

desenvolvem neste processo. Propõe-se identificar a mobilização dos conhecimentos 

dos professores inovadores na constituição da docência e de sua profissionalidade, 

para a construção da formação docente continuada em serviço, visando seu 

desenvolvimento profissional. Tais processos foram aprofundados com a contribuição 

de autores como Tardif (2012), Imbernón (2004), Shulman (1986, 1987, 2001) e 

Marcelo (1997, 2009), bem como as compreensões de Sacristán (1998). 

A ampliação e maior compreensão sobre a sociedade contemporânea, em 

busca de elementos de análise dos dados a serem coletados sobre as práticas dos 

professores inovadores, requisitou considerar as interferências das mudanças 

culturais que vêm moldando as gerações de adolescentes e jovens que frequentam 

as escolas, em relação a décadas passadas. A rapidez das mudanças deste momento 

histórico de transição social e cultural, tem como aspectos centrais, a evolução 

científica e a crescente influência das tecnologias digitais, que motivam por um lado, 

mas que impõem a compreensão sobre os interesses e motivações dos estudantes, 

a serem tratados de forma consciente e pedagógica. 

Os autores Green e Bigun (1995) referem-se aos alunos da escola atual, como 

sujeitos estudantes pós-modernos, os quais constituem um fenômeno e emergência 

de um novo tipo de jovem, com novas necessidades e novas capacidades 

tecnológicas e cibernéticas, que a escola, e os professores precisam considerar em 

suas atitudes e no planejamento de suas práticas no currículo escolar. Considera-se 

neste estudo, a condição estudantil desta juventude, como alerta Dayrell (2007), mas 

sabe-se da amplitude das relações e contradições sociais e culturais em todas as 

dimensões da vida dos jovens, sobretudo a partir das necessidades e interesses a 

serem considerados pelos professores ao exercer a docência. 

Agregar novos conhecimentos e destrezas digitais às áreas de ensino, não 

pode constituir, no entanto, um modismo ou uma adaptação às modificações da 

sociedade globalizada somente, mas trata-se da mobilização de conhecimentos, de 

forma compreensiva e crítica, que possam construir processos inovadores 

considerando as necessidades da docência. A caracterização dessas necessidades 
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levou a relacionar os aportes relativos às tecnologias, como parte das influências na 

produção das práticas inovadoras docentes, buscando o avanço e necessário domínio 

do ponto pedagógico para o seu desenvolvimento, a partir de autores como Belloni 

(2009, 2012) e Kenski (2002, 2007). 

Nesta pesquisa, propõe-se evidenciar a função do professor, não somente 

como executor, mas como produtor de sua prática. As exigências atuais para ensinar, 

ditam mudanças na atuação e na prática pedagógica docente e para Hagemeyer 

(2006), dizer ao professor que precisa mudar, parece abstrato e arbitrário. Torna-se 

importante, demarcar as reformas e propostas curriculares oficiais, que buscam trazer 

a mudança e apresentar intenções e concepções a serem de domínio dos 

professores, para que possam se posicionar ao desenvolver suas opções de atuação.  

Cabe, no entanto, lembrar que a forma vertical como tais propostas oficiais têm sido 

implementadas, tem dificultado aos professores um investimento em sua profissão 

que seja também favorável ao ensino escolar atual. 

Cabe retomar as análises de Hagemeyer (2006) sobre o distanciamento a ser 

tomado hoje com relação às críticas históricas acirradas nas décadas de 1970 e 1980, 

com relação aos professores, os quais foram alvo da responsabilização pelo fracasso 

escolar, com reflexos presentes ainda hoje no cenário da educação escolar brasileira. 

Propõe-se partir do pressuposto de que o professor produz conhecimentos e que há 

uma lógica a ser desvelada nessa produção, considerando que constitui uma forte 

contribuição à reorientação da formação docente, continuada considerando a 

renovação de conhecimentos e saberes inovadores necessários à escola pública 

contemporânea. 

Nesta perspectiva, os campos de atuação docente no âmbito pedagógico 

escolar, demandam empenho, contribuições e envolvimento das universidades, dos 

órgãos oficiais, de gestores, pedagogos e dos próprios professores da educação 

escolar básica.   

 

1.3 PROCESSO E ENCAMINHAMENTOS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa proposta, buscando possibilitar a 

compreensão, a análise e a construção da formação continuada com vistas ao 

desenvolvimento profissional dos professores inovadores, este estudo foi organizado 

da seguinte forma:  
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No primeiro capítulo, abordou-se como ponto de partida deste estudo, a 

caracterização das forças contextuais da Modernidade e da Pós-modernidade, a partir 

de um resgate histórico sobre a educação, no sentido de identificar as tensões 

referentes à atuação e práticas dos professores, as continuidades e rupturas 

históricas, científicas e culturais no cenário da escola contemporânea. Para sustentar 

as posições conceituais, recorre-se a Costa (2010), Giroux (1993), Hall (2006) 

Bauman (2000), buscando caracterizar o contexto atual em que a prática docente se 

estabelece e as implicações deste contexto na formação do professor. 

No segundo capítulo, são analisados os saberes, práticas e experiências dos 

professores inovadores. Trata-se inicialmente da discussão sobre a relação entre o 

currículo, a cultura e os processos culturais escolares a partir do conceito de cultura 

escolar e cultura da escola, a partir de Frago (2002) e Forquin (1993), considerando 

os âmbitos em que ocorrem as mudanças das práticas pesquisadas. Caracteriza-se a 

relação entre a inovação, a mediação e interdisciplinaridade. O embasamento para 

esta reflexão foi construído a partir de Nóvoa (1991, 1992, 1997), Tardif (2012), 

Imbernón (2010), Shulman (1986) e Marcelo (1997, 2009). A intenção neste capítulo 

foi de refletir sobre a formação de professores na perspectiva do desenvolvimento 

profissional docente, a partir dos fundamentos das práticas pedagógicas pesquisadas. 

No terceiro capítulo, foram descritas as opções metodológicas utilizadas, as 

quais tiveram como intenção norteadora, identificar práticas inovadoras entre os 

professores pesquisados com o intuito de delinear as concepções e práticas 

inovadoras na escola contemporânea para trazer contribuições para o 

desenvolvimento profissional docente. 

No quarto capítulo, são apresentadas as análises dos dados obtidos nos 

questionários aplicados e nas entrevistas dos professores selecionados para a 

pesquisa, a partir das práticas inovadoras dos professores. Diante da problematização 

formulada, apresenta-se o relato da roda de conversa prevista, que visou retomar de 

maneira informal, as questões principais tratadas sobre a docência inovadora. 

A reflexão final, refere-se à formação docente continuada em serviço como 

uma proposta de enfrentamento aos desafios da escola básica contemporânea, no 

sentido de identificar na prática docente, o reconhecimento, por parte dos professores, 

das necessidades de conceber-se como profissional que desenvolve conhecimentos, 

saberes específicos e práticas necessárias ao ensino na escola contemporânea, 

visando o desenvolvimento profissional docente nesta perspectiva. 
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2 AS QUESTÕES HISTÓRICO-CONTEXTUAIS: CONTINUIDADES E RUPTURAS 
NA ATUAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

As mudanças nas diferentes dimensões da existência humana, ocorrem ao 

longo da história, e em cada período do seu desenvolvimento cultural, científico e 

econômico, afetando às esferas sociais, políticas e de poder que interferem nas 

instituições sociais. Neste contexto, a instituição escolar, tornou-se responsável pela 

apropriação do conhecimento, pelo ensino e formação aos indivíduos que a 

frequentam.  

Desde que a escola se universalizou, o acesso ao conhecimento escolar 

tornou-se um direito de todos sem exceção, sendo que seus profissionais professores 

têm a responsabilidade da organização de metodologias para a aprendizagem dos 

estudantes que a frequentam. Desta forma, a universalização da escola e as 

manifestações das formas de ensino de seus profissionais professores, têm sido 

influenciadas pelas rápidas mudanças culturais e contextuais, as quais se refletem em 

todas as áreas da vida humana.     

Contextualizar os aspectos teóricos e conceituais que circundam a instituição 

escolar, possibilita relacionar os processos de formação, atuação e prática de seus 

profissionais, notadamente dos professores que inovam, levando a clarificar as 

concepções e formas que identificam e constituem a docência necessária à escola 

básica nos dias atuais. 

 

2.1 OS MÉTODOS TRADICIONAIS E OS NOVOS PARADIGMAS CIENTÍFICOS: AS 

IMPLICAÇÕES PARA A MUDANÇA EDUCACIONAL 

  

A fim de melhor compreender os processos da docência na escola 

contemporânea e poder analisá-los sob a luz da inovação, é importante ter presente 

que em cada período de mudança social e cultural, são requisitadas mudanças aos 

professores, que surgem como propostas de inovação na educação escolar.  

Para Almeida (1999a), a profissão docente foi traçada, como vocação ou 

sacerdócio, missão e autoridade sobre o conhecimento, que teve no período da Idade 

Média a forte interferência da Igreja, que se manifestava sobre o conhecimento, 

confinado em escolas catedráticas e monásticas, num direcionamento idealista sobre 

o ensino formal, e sobre todas as áreas da vida social feudal.  
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As raízes do ensino da escolástica, em motivos conservadores e autoritários, 

passaram a se refletir nas condutas, práticas e formas de agir dos professores, 

marcando atitudes e métodos, que perduraram por séculos. Tais modelos de ensino 

permaneceram, no caso brasileiro por quatro séculos, e foram de tal forma 

consolidados, que até hoje, observa-se na atividade docente de alguns professores, 

o medo de inovar e de propor mudanças em sua prática pedagógica. 

As mudanças decisivas que demarcaram uma nova tradição científica, e que 

constituiu as bases da modernidade, surgiram nos séculos XVI e XVII, a partir das 

experiências de cientistas como Copérnico (1543), Galileu (1623) e Newton (1720). 

As teorias heliocêntricas refletiram-se na educação formal, confirmando a oposição 

de todo o sistema educacional aos moldes ditados pela Igreja durante séculos. 

Descartes (1596-1650), definiu o quadro de mudanças do paradigma 

científico, afirmando os princípios básicos da estrutura do universo e da natureza, pela 

soberania da razão, a ser alcançada por “capacidade inata”, de conhecer e entender 

a realidade. As principais características do projeto moderno, referem-se à confiança 

ilimitada na razão, que se tornava capaz de dominar princípios naturais em proveito 

dos homens, e a crença numa trajetória humana que pelo uso da razão, garantiria à 

sociedade um futuro melhor.  

Para Cunha (1998, p 189), “o paradigma moderno de ciência, construído 

sobre esse conceito de racionalidade, com o intuito de dominar a natureza e subjugá-

la ao homem, negou o pensamento dominante até o renascimento, período em que a 

fé e a natureza, eram as grandes forças universais. A autora refere-se à racionalidade 

como conceito que “[...] presidiu a concepção epistemológica do pensamento 

convergente e a pedagogia da resposta única, que não desafia os alunos com 

questões significativas, tornando a educação trivial, quase um rito fátuo de passagem 

para a vida adulta” (Idem, p. 189). 

Segundo Cunha (1998), as consequências do modernismo científico, que teve 

em Bacon, Newton e Descartes seus grandes expoentes, favoreceu o 

desenvolvimento da civilização europeia, que ganhou poder para conquistar o mundo, 

de forma contundente. Nesta perspectiva, fez surgir novos valores e objetivos para a 

formação profissional, voltados à expansão do comércio e do trabalho humano, que 

começou a ser mensurado em termos de produtividade. As mudanças contextuais e 

históricas do período, tiveram influências significativas nos processos de formação de 
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educadores, a partir das concepções e práticas nos cursos de formação de pedagogos 

e professores, posteriormente.   

Na cultura ocidental, segundo Sacristán (1998), duas grandes tendências 

decorrerem das ideias dos filósofos iluministas: a primeira, parte da ideia de 

progresso, ligada ao gradual aperfeiçoamento científico e técnico, das artes e de todos 

os instrumentos com os quais o ser humano enfrentaria os problemas apresentados 

pela vida e pela natureza; a segunda tendência, fundamentou-se na melhoria da 

condição moral e espiritual do homem, com influências e busca de mudanças 

educacionais. 

No Brasil, no século XX, uma das fortes requisições de mudança e inovação 

de métodos da educação escolar, foi impulsionada por Anísio Teixeira, discípulo de 

Dewey, que em 1932, definiu a nova tendência para a educação escolar brasileira, a 

Escola Nova. Nesta concepção, o cerne da educação escolar está no paradigma 

denominado “humanista”, e os professores foram desafiados a atuar como 

“facilitadores” da aprendizagem, aconselhando e orientando os alunos. 

A educação escolar, neste paradigma, tentou se desvencilhar dos padrões 

adotados na escola tradicional, focalizando seus preceitos no aprimoramento das 

formas de atuação para impulsionar a  participação da comunidade, e pela 

democracia. Nesta vertente, o aluno é o centro do processo de ensino e 

aprendizagem, concentrando-se os planejamentos e a docência nos métodos de 

ensino e em técnicas de grupo, que foram impulsionadas também pela psicologia. 

Além da psicologia, a abordagem da Escola Nova, teve forte influência da biologia e 

tinha como um de seus propósitos, o desenvolvimento particular de cada um dos 

discentes, que eram motivados a serem ativos, a aprender pela descoberta, a 

participar e a ter iniciativa própria (BEHRENS, 2005). A autora refere-se à relação 

pedagógica, que concentrava-se no empenho em manter um clima favorável em sala 

de aula, que motivasse o desenvolvimento e a liberdade dos alunos. 

Nesta perspectiva, propunha-se que o desenvolvimento livre e espontâneo 

das atividades fossem propostos em parceria com os alunos, momento em que se 

buscou maior autonomia do professor para desenvolver suas práticas e exercer as 

atividades que levariam à aprendizagem dos alunos. As influências da psicologia na 

condução do trabalho pedagógico foi significativa, o que foi alvo de críticas com 

relação à educação compensatória, considerando as causas do fracasso escolar de 

grandes contingentes de alunos da escola pública, no período.   
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Para Sacristán (1998), a educação formal tem sido vinculada ainda a outras 

ideias-força: como caminho de avanço no conhecimento; como desenvolvimento 

material; como busca do bem-estar social geral; como obtenção de autonomia, 

liberdade e desaparecimento das desigualdades sociais, ideais que se 

circunscreveram numa visão liberal de sociedade. O período da Escola Nova, foi 

marcado pelo início e processo de consolidação da industrialização no país, com  

grande influência nas relações do trabalho produtivo, e fortes reflexos nos objetivos 

da formação humana pela via da escola.  

 

2.2 A MUDANÇA COM ÊNFASE NO PAPEL CRÍTICO, POLÍTICO E SOCIAL DO 

PROFESSOR 

 

As gerações, de tempos em tempos mostram que o ser humano é 

impulsionado a buscar novas compreensões sobre a vida humana, ao constatar que 

outras formas de ética e justiça social permeiam os processos educacionais. O ideal 

liberal de preparação de cidadãos necessários às demandas sociais e econômicas,  

colocado como incumbência da educação escolar e seus profissionais, vigorou no 

séculos XVIII e XIX.  

No século XX, no entanto, propôs-se à educação formal um novo 

direcionamento político pedagógico, mostrando que as necessidades de subsistência 

física, política, psicológica e social, traziam demandas urgentes humano sociais, o que 

representou naquele período, a renovação do pensamento educacional escolar. 

Ao caracterizar a função e a prática docente a partir deste período, parte-se 

da constatação de que a teoria e a prática pedagógica estão estreitamente ligadas às 

metodologias, linguagens e pressupostos da racionalidade técnica, circunscritos na 

modernidade. Giroux (1993) referiu-se a este período como modernidade ou 

modernismo, tanto em suas formas progressistas quanto em suas formas reacionárias 

e reconhece o fornecimento das categorias centrais que deram origem às várias 

versões das visões teórico-práticas nestas perspectivas. Neste sentido, é de grande 

valia compreender as relações estabelecidas com base nos princípios da 

modernidade, pois estes conduzirão à compreensão das relações estabelecidas para 

a educação escolar na contemporaneidade. 

Os princípios da modernidade podem ser caracterizados como força social 

impulsionada e sustentada pela fé no progresso científico racional, no triunfo da 
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tecnologia sobre a natureza, na capacidade de controlar e melhorar a condição 

humana mediante a aplicação desses conhecimentos ao domínio científico e 

tecnológico e à reforma social liberal (HARGREAVES, 1994). Do ponto de vista 

econômico, a modernidade culmina com os sistemas capitalistas de produção em 

massa, o monopólio, o socialismo estatal e a globalização como forma de incrementar 

a produtividade e de assegurar a continuidade das formas capitalistas.  

Esses princípios sustentam a crença numa mudança permanente e no 

desenvolvimento contínuo e progressivo da história. Foi este pensamento que 

alimentou o progresso e o desenvolvimento de estruturas de vida marcadas também 

pelo incremento de tecnologias, que se fizeram presentes em todos os âmbitos. Na 

educação escolar, as propostas tecnicistas e de similaridade com a empresa, como 

resposta ao processo de industrialização da sociedade ocidental, passaram a 

apresentar um movimento de reprodução no processo de formação dos alunos, em 

direção da produção capitalista e do mercado.   

Os reflexos da revolução materialista histórica no campo educacional formal, 

apareceram no campo da sociologia, a partir das teorias da reprodução, defendidas 

principalmente, por intelectuais e pesquisadores como Althusser (1977), Baudelot e 

Establet (1971), Bourdieu e Passeron (1975). Estes autores desvelaram, a partir de 

tendências conceptuais na educação, a escola como instituição reprodutora das 

relações de classe presentes na sociedade. 

Na década de 1980, os intelectuais da educação brasileira, empreenderam 

uma reflexão profícua sobre a necessidade de revisões na função da escola e de seus 

profissionais. Considerando o trabalho teórico, cultural, político e pedagógico, Giroux 

(1986; 1993) ressaltou os aspectos da educação escolar que ligam as escolas à 

sociedade mais ampla, apontando a necessidade de identificar um conjunto de 

categorias com as quais se pudesse analisar os mecanismos excludentes da 

escolarização, no qual os educadores e professores teriam elementos de retomar a 

função social da escola sob a perspectiva da democratização do saber escolar.          

Como um dos pilares das propostas críticas, Giroux (1986), propôs um papel 

ativo à participação de professores e estudantes na formação de novos intelectuais, a 

partir da educação formal. Hagemeyer (2006), refere-se ao exercício intelectual 

próprio da função docente, historicamente retirado dos professores, a partir de uma 

relação vertical presente nas mantenedoras, e que tem reafirmado uma atuação 

calcada na ‘execução’ das propostas e prescrições oficiais curriculares e pedagógicas. 
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Neste caso, a atuação dos professores não se referencia na produção e reflexão 

intelectual própria da profissão docente, distanciando-se dos conhecimentos e 

saberes pedagógicos docentes, e eximindo-os de sua real função e atuação. 

A disseminação desses princípios na década de 1990, teve importante 

produção intelectual acadêmica, que interferiu nos cursos de Pedagogia e de 

licenciaturas das ciências de referência nas faculdades de educação, com 

interferência nas mantenedoras municipais e estaduais brasileiras.  

Esta produção, segundo Azanha (1992), provocou nos intelectuais da 

universidade, a tendência de descrever e explicitar os problemas da educação 

escolar, a partir de suas relações com os processos socioeconômicos, levando a um 

superdimensionamento da teoria em detrimento da empiria, dissociando por vezes a 

teoria da prática no campo da formação de pedagogos e professores.  

Ao mesmo tempo que se trazia uma nova consciência pedagógica  e 

democrática, os princípios de uma teoria crítica não se concretizavam na prática, 

desde a implementação das propostas oficiais curriculares de forma verticalizada e 

até pela dificuldade de romper com posições educacionais tradicionais. 

No contexto atual, é importante levar em conta que as mudanças das 

metodologias e estratégias de ensino e formação humana no âmbito escolar, têm sido 

observadas também nas práticas e atitudes dos/as professores/as, a partir das 

necessidades que percebem nos próprios alunos. Segundo Hagemeyer (2006), os 

novos interesses dos alunos têm instigado os professores a buscar novas práticas e 

a pesquisar sobre conhecimentos que solicitam compreensões e maior 

aprofundamento para o ensino, na escola contemporânea.  

Em função desta constatação, busca-se a seguir, situar as questões que ainda 

tensionam os processos de ensino e aprendizagem, e que instigam os professores a 

buscar mudanças metodológicas e a inovar em suas práticas.  

  

2.3 A TRANSIÇÃO ENTRE MODERNIDADE E PÓS MODERNIDADE: TENDÊNCIAS 

TEÓRICAS PARA UM POSICIONAMENTO EDUCACIONAL ESCOLAR 

 

O momento contextual em que vivemos, está fortemente marcado por um 

movimento de constantes e rápidas mudanças como viemos constatando. Pode-se 

dizer que a história da humanidade foi sempre marcada por transformações e cada 

estágio da evolução humana, que expressou e expressa as fases do desenvolvimento 
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da humanidade. Mas as mudanças contextuais demarcadas por alguns autores a 

partir de 1990, surgiram numa velocidade cada vez maior e num período cada vez 

menor, e como afirmou Forquin (1993), e tornaram-se uma força a conduzir as vidas 

humanas. Acompanhar essa movimentação, tem sido um dos desafios a serem 

enfrentados por instituições educacionais e seus profissionais. 

Estudiosos e pesquisadores têm se dedicado à análise das mudanças que 

atravessam a sociedade contemporânea e dentre eles destaca-se Stuart Hall (1934-

2034), teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido e que 

produziu materiais com contribuições para a área dos Estudos Culturais. O autor 

concebe as transformações pelas quais passa a humanidade, como expressão dos 

processos históricos, científicos e econômicos, que trazem no seu âmago, as 

questões sociais, éticas e culturais. 

O ritmo das mudanças, afirma Hall (1997), pode ser diferente entre as 

localidades geográficas, mas é muito difícil demarcar um espaço social ou lugar que 

esteja fora do alcance destas forças culturais que desorganizam e causam 

deslocamentos em todas as áreas da vida humana. Hall (1997) anuncia que as 

transformações macrossociais apresentam decorrências no microcosmo, o que 

significa que a vida cotidiana das pessoas comuns também tem sido revolucionada. 

As transformações podem ser observadas nos mais diversos setores, 

notadamente no trabalho produtivo e nas relações humano sociais em que se observa 

o declínio do trabalho na indústria, o crescimento dos serviços e criação de novas 

ocupações, o aumento de períodos de folga e lazer, o declínio nas perspectivas de 

carreira e o aumento na visão de flexibilidade de emprego. No plano das relações 

humanas e suas instituições sociais, a mudança na conformação familiar, o menor 

número de filhos, o declínio dos casamentos, o incremento do divórcio, o aumento de 

famílias uniparentais, a diversificação de arranjos familiares, o envelhecimento da 

população, a redução do tempo dedicado à religião e o crescimento de uma ética 

consumista hedonista. 

O momento histórico presente, no qual os paradigmas da modernidade não 

mais respondem às necessidades geradas pela evolução científica e tecnológica e 

das quais decorrem novas formas de conhecer, produzir, ser e estar na sociedade 

atual, tem ensejado a filósofos, cientistas sociais e de outras áreas, o desenvolvimento 

de novos paradigmas que respondam às tendências sociais e culturais 
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contemporâneas. Tais mudanças paradigmáticas têm sido definidas como referentes 

ao período da pós-modernidade. 

A expressão pós-modernidade foi difundida por vários intelectuais sobretudo 

pelo pensador francês Jean-François Lyotard (1924-1998), para o qual esse é o 

período em que todas as visões de mundo ou grandes narrativas, entraram em crise, 

levando os indivíduos à procura de novos parâmetros filosóficos, científicos, culturais 

e valorativos para caracterizar e obter elementos de análise sobre o desenvolvimento 

dos processos sociais e culturais da sociedade contemporânea (LYOTARD, 1979). 

Este movimento histórico, conceptual e ideológico, levou à quebra de 

paradigmas vigentes que seriam, sob um olhar sócio histórico, pilares de sustentação 

da modernidade, como narrativas e ideologias fundadoras de concepções que 

explicam o mundo social moderno, e que fundamentaram ações e perspectivas que 

agora, não mais se sustentam. Bauman (2001), entendeu este momento como sendo 

um tempo em que o velho já se foi, mas o novo não tem forma ainda, qualificando este 

como um período de transição e construção de novos paradigmas. 

Para Giroux (1993), há certas condições que caracterizam o período de 

transição entre a modernidade e a pós-modernidade. O autor parte do pressuposto de 

que não há uma ruptura drástica em relação à modernidade e sim, mudanças num 

conjunto de condições sociais, reconstituindo um novo mapa social, cultural e 

geográfico, o que faz produzir novas formas de críticas e concepções culturais. É uma 

mudança sutil, que não extingue o modernismo, mas constitui uma forma de 

estabelecer uma nova essência conceptual dentro de um contexto novo e plural. 

Giroux (1993), cita Stuart Hall (1986), o qual afirma que tais mudanças são 

qualitativas e profundas, e que não refutam os princípios modernistas, mas buscam 

superar conceitos anteriores, para lidar com novas experiências, novos sujeitos, novas 

identidades. Ele ainda ressalta que as características da pós-modernidade, partem 

das mudanças estruturais globais, que qualificam uma mudança radical na forma pela 

qual a cultura é produzida e difundida. 

Tais mudanças são decorrentes de uma série de desenvolvimentos desiguais 

surgidos no conflito entre modelos econômicos tradicionais e as novas formações 

culturais, econômicas, conflitos estes originados nas críticas e debates sobre as 

diferenças entre modernidade e pós-modernidade. 

Segundo Giroux (1993), as características da condição pós-moderna, 

referem-se à contestação aos ideais modernistas, de racionalidade da totalidade. Na 
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verdade, vai além da reescrita dos pressupostos da modernidade e contesta-se tudo 

o que a modernidade representa, como a velha concepção eurocêntrica. No momento 

presente, busca-se a redistribuição global do poder político e da legitimação cultural, 

desterritorialização e descentralização do poder no ocidente, transformações na 

natureza das forças de produção e a emergência de novas formas de crítica cultural. 

Para Giroux (1993), o pós-modernismo só pode ser compreendido por meio 

de suas relações problemáticas com os elementos centrais da tradição modernista, 

ou seja, somente em relação ao modernismo, pode-se compreender o pós-

modernismo, por comparação ou analogias. A partir desta premissa, o autor refere-se 

a vários teóricos e neste estudo propõe-se destacar três autores:  como Stanley 

Aronowitz (1987-1988), Scott Lash e John Urry (1987) e Jean Baudrillard (1988), 

estudaram a pós-modernidade, assumindo diferentes posicionamentos. Giroux 

(1993), apresenta resumidamente em 1993, a visão de cada um, como se pode 

constatar a seguir. 

Aronowitz (1987; 1988), citado por Giroux (1993), afirmou que, com a 

dispersão das forças de produção que conduzem a economia global, ocorre a 

diminuição na crença da modernidade no estado-nação, principalmente por causa do 

multinacionalismo das empresas e do crescimento dos poderes econômicos, fora das 

nações industrializadas ocidentais. Segundo ele ainda, as narrativas que sustentaram 

a modernidade perderam seu poder de convicção e sua coerência ideológica, dando 

lugar à desconfiança. 

Segundo Lash e Urry (1987), citados por Giroux (1993), há um crescimento 

desorganizado do capitalismo, que não influencia diretamente na cultura pós-

moderna, mas que é responsável por vários de seus componentes, como a 

desconcentração do capital, o declínio de trabalhadores manuais, a expansão da força 

do trabalho não-manual, o aumento do pluralismo cultural, o crescimento de 

populações rurais e suburbanas e um aparato ideológico/cultural que contribui para a 

divisão entre realidade e imagem. 

Para Baudrillard (1988), a condição pós-moderna representa uma hiper-

realidade, com inúmeros significados, onde as fronteiras se confundem em modelos 

de simulação. A realidade está na superfície, não restando lugar para o 

aprofundamento de nenhuma epistemologia. A sociedade encontra-se saturada de 

informações sem significado ou conteúdo, caracterizando a informação como ruído 

que é passivamente consumida pelas massas. 
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Surgem novas formas de tecnologia e informação como elemento central de 

uma nova ordem reprodutiva. A linguagem passa a ser comunicada a partir de 

imagens, própria das mídias digitais, difundida no mundo virtual, esvaziando-se de 

significados, num niilismo que se instala. A interpretação dos significados foi 

substituída pelo consumo e é o que Baudrillard (1988) chamou de “mundo do 

espetáculo” e dos “simulacros”, onde o significado perde seu sentido e é uma afronta 

à realidade da ficção científica. 

Outro filósofo citado por Giroux (1993), Jameson (1996), refere-se ao mundo 

pós-moderno como produtor não apenas como uma economia, uma sociedade e um 

modo de produção próprios, mas também que constitui sujeitos com determinadas 

características, ou “pessoas pós-modernas”. Para este autor, a narrativa marxista 

permanece como norteadora de novas formas produtivas, em meio à evolução 

científica e tecnológica, as quais realmente modificaram o panorama de 

desenvolvimento social e laboral humano.  

Os autores Lyotard, Baudrillard e Jameson, com diferentes abordagens e 

formas de conceber os processos da pós-modernidade, segundo Giroux (1993), 

reconheceram a evolução tecnológica sem precedentes que se presenciava.  Como 

uma das forças motrizes das mudanças radicais contemporâneas, as tecnologias 

interferiram de forma inexorável nos processos de produção do conhecimento, da 

comunicação humana, dos processos sociais e do trabalho produtivo, provocando 

mudanças culturais (identitárias e valorativas) na sociedade contemporânea. 

Em sua análise sobre a contemporaneidade, Bauman (2000) estabeleceu o 

conceito de “modernidade líquida”, em contraponto ao conceito de “modernidade 

sólida”, que ele relacionou à modernidade, período definidor da história humana, o 

qual marcou mudanças importantes no pensamento e nas relações entre seres 

humanos e as instituições sociais. 

Bauman (2000) refere-se à Modernidade Sólida, marcada pela estabilidade 

do Estado e de outras instituições imbuídas de autoridade, como a família, a Igreja e 

o trabalho, com relação aos conceitos e estruturas sociais mais rígidas, o que gerava 

segurança. Este novo momento que se instala em todos os aspectos da vida humana, 

é marcado agora pela liberdade individual, mas Bauman (2000) alertou que essa 

liberdade não é garantia de plena satisfação, uma vez que com ela vem também a 

responsabilidade por atos e decisões, ao traçar os fins a que se propõe chegar na vida 

atual: 
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São esses padrões, códigos e regras a que podíamos nos conformar, que 
podíamos selecionar como pontos estáveis de orientação e pelos quais 
podíamos nos deixar depois guiar, que estão cada vez mais em falta. Isso 
não quer dizer que nossos contemporâneos sejam livres para construir seu 
modo de vida a partir do zero e segundo sua vontade, ou que não sejam mais 
dependentes da sociedade para obter as plantas e os materiais de 
construção. Mas quer dizer que estamos passando de uma era de 'grupos de 
referência' predeterminados a uma outra de 'comparação universal', em que 
o destino dos trabalhos de autoconstrução individual (…) não está dado de 
antemão, e tende a sofrer numerosas e profundas mudanças antes que esses 
trabalhos alcancem seu único fim genuíno: o fim da vida do indivíduo. 
(BAUMAN, 2000) 

 

A liberdade trazida pela condição líquida que se instala e a fluidez das 

relações, segundo Bauman (2000), tornaram o futuro incerto, gerando um sentimento 

coletivo de que se deve viver o momento presente e individualmente. Porém, essa 

instabilidade e ausência de perspectiva, conduz para uma angústia coletiva, angústia 

essa que resulta na paralisia da ação e na incapacidade de agir. A insegurança e 

ausência de referenciais tendem a impedir o assumir de posicionamentos e, por 

consequência, de responsabilidades. Existe uma falsa impressão de que somos livres, 

mas a frustração de que não podermos agir, pode impedir a construção de maneiras 

de mudar o que precisa ser modificado. 

De fato, as sociedades modernas estão em constante mudança, devido a uma 

forma altamente reflexiva de vida e às interferências do processo de globalização, 

outro fenômeno da pós-modernidade, que tem exercido um papel nas transformações 

e relações de poder, pois,   

 
na medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão 
umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 
toda a superfície da terra – e a natureza das instituições modernas.” 
(GIDDENS, 1990) 

 

A globalização foi uma das maiores forças de transformação da paisagem 

social moderna, pois a aproximação e a diminuição das distâncias, modificou as 

relações humanas de várias formas. Para Hall (1997), as novas forças e relações 

postas em movimento por esse processo, estão tornando formas menos nítidas em 

relação ao muitos dos padrões e das tradições do passado. A cultura é um dos 

elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis. Para compreender esses novos 

processos de transformação, precisa-se levar em conta que, 
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a globalização se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, 
que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades 
e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, 
em realidade e em experiência, mais interconectado. (MCGREW, 1992 apud 
HALL, 2006) 

 

Uma das características principais da globalização é a “compreensão espaço-

tempo”. Hall (2006, p. 18) explica que esta “compreensão” se caracteriza pela 

aceleração dos processos globais, de forma a se sentir que o mundo é menor e as 

distâncias mais curtas, e que os eventos em um determinado lugar, têm impacto 

imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma grande distância. 

Para Hall (1997), um efeito desta compreensão espaço-tempo, é a tendência 

de que o mundo se torna um lugar único, tanto do ponto de vista espacial e temporal, 

quanto cultural. Reforça o autor, que a homogeneização é um processo de 

possibilidades remotas, haja visto a não uniformização dos processos de revolução 

cultural global. 

Isso significa que o próprio ritmo e irregularidade da mudança cultural global 

produzem, com frequência, suas próprias resistências, que podem ter um efeito 

satisfatório, mas na maioria das vezes produz reações defensivas negativas, 

contrárias à cultura global, com forte tendência ao fechamento, estimulando reações 

culturais conservadoras, compondo um movimento de retrocesso. 

 
2.4 IMPLICAÇÕES CULTURAIS DO CONTEXTO PÓS-MODERNO NA PRÁTICA 

DOCENTE 

 

Os teóricos estudiosos da pós-modernidade, compreendem este como um 

período de transição com interferências de grande impacto social e cultural, o que 

significa compreender a natureza das mudanças, para entender as suas implicações 

no cenário contemporâneo. Este novo campo do cotidiano em reconstrução, deve 

tornar-se local de contestação, lançando um olhar sob as questões pedagógicas e 

políticas, uma vez que auxiliam uma melhor compreensão deste novo contexto. 

Importa considerar as características da sociedade contemporânea, para situar e 

compreender o papel da educação escolar e dos professores nesta nova realidade. 

A pós-modernidade é chamada por Hall (2006), como modernidade tardia. 

Para o autor, um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Segundo o autor as paisagens culturais 
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estão fragmentadas em novas visões sobre de classe, gênero, sexualidade, etnia, 

raça e nacionalidade. No passado, fornecia-se sólidas localizações para caracterizar 

os indivíduos sociais. As transformações recentes, abalaram a ideia que se tem do 

homem como sujeitos integrados, em razão das mudanças de identidades pessoais, 

que comprovam que “a identidade do sujeito no mundo pós-moderno não é fixa, 

permanente” (HALL, 2006, p.9). 

Hall (2006) aponta como concepções que clarificam a análise da 

diversificação das identidades e a profusão da grande variedade de mensagens do 

mundo contemporâneo, o hibridismo e a diversidade. Ele menciona a crítica à 

homogeneização cultural e o nacionalismo, na modernidade, em favor da valorização 

do local e de outras formas de particularismo, o que explica o fascínio pelas 

diferenças. 

As revoluções culturais do final do século XX, têm abrangência de escala e 

escopo globais, em sua amplitude de impacto, em seu caráter democrático e popular. 

A mídia é apresentada como elemento da infraestrutura material das novas 

sociedades e a grande ferramenta dos principais meios de circulação das ideias e 

imagens vigentes nestas sociedades (HALL, 2006). É por meio da mídia, e das novas 

tecnologias, que se possibilitou a síntese do tempo e do espaço, introduzindo 

mudanças na consciência popular, que vive em mundos crescentemente múltiplos e 

virtuais. Define Hall: 

 
Estes são os novos “sistemas nervosos” que enredam numa teia sociedades 
com histórias distintas, diferentes modos de vida, em estágios diversos de 
desenvolvimento e situadas em diferentes fusos horários. É especialmente 
aqui, que as revoluções da cultura em nível global causam impacto sobre os 
modos de viver, sobre o sentido que as pessoas dão à vida, sobre suas 
aspirações para o futuro – sobre a “cultura” num sentido mais local. (HALL, 
1997, p. 18) 

 

Percebe-se, a partir desta concepção que surge, uma definição para a pós-

modernidade, vista como um período histórico que se apropria da cultura da 

globalização e da sua ideologia neoliberal para expressar uma cultura econômica 

global, que tende a camuflar as relações de desigualdades entre os povos. Assim, ao 

mesmo tempo em que temos uma nova era marcada pelo avanço científico, também 

temos uma realidade marcada pelo preconceito, pelo distanciamento de classes 

sociais e pela pobreza. 
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Por isso, o contexto pós-moderno traz exigências para a educação, pois a 

educação ainda focalizada na racionalidade técnica, mesmo contestada nos dias 

atuais, própria do mundo moderno, já não atende as reais necessidades de uma 

adequada formação dos jovens na cultura pós-moderna. Segundo Hargreaves, 

 
hoje, mais do que nunca, o professor e a educação passaram a ser vistos 
como peças chave da formação do sujeito global que a sociedade da 
informação e da comunicação requer. Em decorrência disso, começaram a 
surgir em todo o mundo reformas curriculares, configurando uma nova 
ortodoxia de reforma educacional, padronizando os saberes, habilidades e 
competências a serem adquiridos pelos jovens (HARGREAVES, 2004). 

 

Para tanto, emerge um movimento no sentido de dar novos rumos para a 

formação de profissionais de educação, profissionais estes que detenham maior 

compreensão e crítica ao interpretar as mensagens e propostas curriculares oficiais, 

capazes de buscar nas novas formas de ensino, o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento investigativo dos professores. 

Diante da diversidade cultural presente em sala de aula, os professores 

sentem a necessidade de estar melhor preparados para ensinar e formar crianças e 

jovens. Isso os impulsiona a buscar na pesquisa e nos processos de formação 

continuada, maior fundamentação para construir sua prática em momento de 

mudanças de conhecimento e dos novos processos culturais que permeiam os 

estudantes da escola atual. 

Falar de mudança educacional é, segundo Sacristán (1999), falar de 

transformação das ideias e das práticas pedagógicas que favoreçam mediações na 

ação docente, no âmbito escolar, para possibilitar as novas assimilações e 

compreensões aos alunos. Para Hagemeyer, na contemporaneidade, a função 

docente assume as práticas docentes estão diante de contingências e, portanto, de 

sua “circunstancialidade”. Alerta a autora, no entanto sobre a concepção de prática 

docente, que utilizou como compreensão de que constitui um “complexo constructo 

que subentende o conhecimento científico (teoria), a partir da formação continuada e 

em serviço e os saberes da experiência (prática)”. (HAGEMEYER, 2010, p. 105). 

Desta forma, surge uma prática pedagógica que, a partir da reflexão e da 

ação, proporciona a transformação do sujeito, o qual é fruto do trabalho intelectual do 

professor. Pode-se afirmar que neste processo o professor transforma o aluno e se 

transforma, uma vez que a aula se torna um espaço privilegiado de 
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transmissão/compreensão e assimilação do conhecimento. O professor, ao modificar 

o objeto de trabalho, a personalidade viva do educando, modifica sua própria prática 

(HAGEMEYER, 2010, p. 105). É nesta possibilidade que o professor vê a 

possibilidade de inovar, de proporcionar novas experiências em sua sala de aula, que 

permitam uma aprendizagem significativa. O professor avalia o processo e reconhece 

a necessidade e importância de inovar a sua prática docente. 

No entanto, o trabalho docente não pode desconhecer o acervo já construído 

e trazido pelo aluno para a sala de aula. O sujeito-aluno é fruto da pós-modernidade 

e, portanto, possui características específicas. É um sujeito que valoriza e espera 

respeito pela sua diversidade, traz anseios por aprender algo diferente e inovador, tem 

interesses e motivações, a partir de suas vivências culturais e de seu trânsito nas 

mídias digitais de comunicação e entretenimento. 

Tendo em vista estas características, pode-se dizer que existem alguns tipos 

de profissionais atuando em sala de aula que se caracterizam por não uma prática 

não passiva no que refere à escolaridade dos alunos no contexto atual. Nesse sentido, 

pode-se elencar alguns tipos de atuação do professor que modifica suas práticas, 

estabelecendo mediações diante do educando considerando: os processos culturais 

gerados pelas novas tecnologias digitais; os diversos níveis da aprendizagem do 

estudante nas aquisições das ciências de referência; as condições sociais e culturais 

do aluno; o professor mediador da aprendizagem. 

Não basta apenas considerar um novo perfil de aluno, mas torna-se 

necessário pensar em uma nova estrutura escolar. A princípio, a mudança 

educacional parte em boa medida, das propostas curriculares oficiais, que buscam 

introduzir concepções e mesmo inovações, em busca de melhorias de ensino, afirma 

Hagemeyer (2010, p.104). Para a autora, no entanto, o próprio aluno traz situações 

novas para a sala de aula, a partir do contexto em que vive, o que exige do profissional 

docente a capacidade de inventar/criar respostas a um ambiente social complexo e 

instável. 

Para Hagemeyer, vale considerar que,  

 
as relações verticais dos órgãos oficiais com as escolas, nos processos de 
implementação das propostas políticos pedagógicas, tendem a cercear as 
apropriações críticas, inovadoras e criativas dos professores, dificultando 
mudanças autônomas e necessárias aos processos curriculares que 
desenvolvem. (HAGEMEYER, 2010, p. 232). 
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Diante das inúmeras incumbências atribuídas à escola e aos professores, 

Hagemeyer (2006), retoma a clareza necessária sobre a “natureza do trabalho 

pedagógico”, ou seja, o que é próprio ao trabalho docente, como ensino e formação 

humana. A função do professor exige, além do domínio dos conhecimentos básicos, 

que são os conhecimentos científicos, também os conhecimentos necessários à 

evolução científica e tecnológica, que permeiam a vida e os valores culturais dos 

jovens da escola atual. Este é o paradoxo da função docente na escola 

contemporânea. A retomada da natureza do trabalho pedagógico clarifica a 

compreensão sobre a complexidade da função e atuação docente. Segundo 

Hagemeyer (2006),  

 
A pluralidade de visões no âmbito das ciências em geral e principalmente das 
ciências humanas e sociais, evidenciam a necessidade de um currículo 
voltado aos problemas sociais e culturais da contemporaneidade, 
modificando as visões clássicas da seleção curricular tradicional. Identifica-
se, por essa razão, três questões fundamentais apontados pelos autores da 
pós-modernidade e que figuram nos temas indicados pelos professores no 
trabalho curricular: a) as mudanças com relação à evolução da ciência e dos 
métodos de conhecer; b) a formação de identidades culturais e 
subjetividades; c) o poder da mídia na formação de valores éticos-sociais nos 
alunos. (HAGEMEYER, 2010, p. 237). 

 

Neste contexto, Hagemeyer (2010) realizou uma pesquisa, na qual identificou 

professores que avançam em suas práticas de sala de aula, mesmo diante de várias 

dificuldades enfrentadas, para fazer frente a novas necessidades de seus alunos, nos 

processos de conhecimento das áreas de ensino. 

Com base em Lee Shulman (1987), Hagemeyer (2006) analisou as práticas 

destes professores e constatou que partiam de questões trazidas pelos próprios 

alunos para a sala de aula, tornando-se sinalizações para novas formas de pensar o 

ensino. A compreensão desses professores sobre as necessidades de mudanças 

metodológicas e de atitudes, é considerada por Shulman (1987) como ponto chave 

para estas escolhas de condutas pedagógicas, constituindo-se uma nova forma de 

conduzir o ensino em escolas públicas. 

Neste sentido, o professor catalisador, assim denominado por Hagemeyer 

(2010), seria aquele profissional docente que procura situar-se diante das 

necessidades e novos interesses dos alunos, considerando as mudanças do contexto 

atual, para mediar compreensões, que propiciem a assimilação, novas compreensões 

e aquisições na aprendizagem. Essa possibilidade diz respeito à possibilidade de 
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interpretação sobre os conhecimentos a serem trabalhados, considerando que não se 

trata de adaptações às imposições da sociedade globalizada, mas também de 

resistência e crítica aos problemas contemporâneos. 

Ser um professor catalisador, significa ser capaz de: [...] ler e assimilar 

criticamente as necessidades do ensino e formação escolar, diante das questões do 

contexto atual, para traduzi-las nas concepções, atividades, materiais e novas 

metodologias da prática pedagógica. (HAGEMEYER, 2010. P. 108). 

Esta postura, identificada em um número significativo de professores, tem 

exigido maior consciência sobre o peso da profissão docente na sociedade em 

mudança. Nos processos de formação continuada, a busca da pesquisa para esses 

professores surge como forma não impositiva, mas como necessidade do ensino e da 

formação de seus alunos. As práticas impostas, tendem a ser rejeitadas, ao passo 

que quando o professor é envolvido no processo criador do trabalho pedagógico, seu 

compromisso e sua dedicação são maiores. 

As práticas aqui definidas como inovadoras nesta dissertação, são 

desenvolvidas por professores engajados e que buscam maior aprofundamento sobre 

o processo de ensino, aprendizagem e ampliação de visão de mundo que promovem. 

Pensar sobre a formação continuada do professor inovador, no complexo 

sistema escolar atual, é considerar suas próprias bases e a realidade em que se 

insere. Compreender as mudanças curriculares, pressupõe que aconteçam numa 

relação dialética entre a teoria e a prática pedagógica. Neste contexto, o professor 

deve discutir a complexa tarefa da docência contemporânea e nesta perspectiva, a 

formação do professor requisita a estruturação de processos contínuos de discussão 

de iniciativas, identificação de necessidades dos estudantes, e busca da pesquisa 

sobre novas questões presentes na aprendizagem. Estes procedimentos são 

elementos que contribuem para que a reflexão sobre a prática se torne consciente, 

partindo de fundamentos científicos e que contem com a interlocução de professores 

formadores, que torne essa possibilidade de formação interativa e compartilhada. 

A linearidade e a hierarquização do conhecimento, herdados de uma visão 

cartesiana e positivista, precisam dar lugar a interpretações, conexões e relações, que 

formam uma zona de conhecimentos móveis, acessados por inúmeros caminhos. 

Para Morin (2000), uma visão complexa é necessária para as concepções 

educacionais atuais. Inclui a aceitação da multiplicidade, e do entrelaçamento 
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interativo de uma infinidade de sistemas e fenômenos que permeiam as relações no 

mundo atual, no campo pedagógico escolar. 

Compreendendo a educação como um processo em constante mudança, não 

se trata simplesmente de abandonar toda a construção de um saber sobre a práxis 

pedagógica, mas a partir das práxis construída nos cursos de formação e nas 

trajetórias docentes, cabe o enfrentamento das situações escolares que requisitam 

novos conhecimentos, a cada momento da história profissional docente. A 

necessidade de atualizar-se, pressupõe ter a clareza do principal objetivo da função, 

profissão e identidade docente, de propiciar a aprendizagem e a formação humana, a 

cada nível do ensino, aos novos sujeitos da escola contemporânea. 

As conformações do trabalho pedagógico no âmbito escolar, como se verá na 

pesquisa, mostrou que os professores se movimentam no sentido da produção de 

práticas que possibilitem assegurar o que é próprio do trabalho pedagógico de meio 

aos processos de mudança. O professor inovador, depara-se de forma constante com 

a mudança em questões fundamentais, que engendram novas formas de relações 

sociais que interferem no apriorismo da ética e estética humanas e que passam a ser 

alteráveis, mutáveis. Procuram, não sem dificuldade, a compreensão de novos 

significados, quando interferem e moldam as atividades e os pressupostos das 

propostas pedagógicas da instituição em que trabalham. 

Para Sacristán (1998), citado por Hagemeyer (2006), os professores são 

agentes sociais e culturais e suas posições, intenções, formas de ver o mundo, valores 

e concepções, interagem na sua prática. O trabalho que desenvolvem e no qual 

acreditam, são determinantes para a sua prática. As crenças sobre o educando e 

sobre a ação de educá-lo são substanciais e definem o que consideram como fins da 

educação escolar hoje e os levam a produzir as propostas de ação, estratégias e 

estilos em suas práticas nas escolas atuais. 

Segundo Cunha (1998), a convivência histórica com o paradigma da 

racionalidade, levou à construção de certezas da ciência como padrão de verdade. 

No entanto, a existência de diferentes indivíduos e grupos, de diversos espectros 

culturais, tem colocado ao pensamento pós-moderno a conversação cultural, que se 

evidencia a partir de novas questões construídas e elaboradas por vozes antes 

excluídas [...] desafiando a estrutura hierárquica do conhecimento e do poder, 

conforme afirmou Kincheloe (1997, p.15). 
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Analisando com propriedade, a trajetória da ciência contemporânea, Santos 

(1986) anuncia que, da crise do paradigma moderno, está nascendo uma nova 

perspectiva de fazer ciência, que ele denominou paradigma emergente, o qual estaria 

apontando para o que se tem chamado de ciência pós-moderna. Nele estão presentes 

todas as contradições do paradigma tradicional moderno e isto explica porque esta 

concepção rejeita a neutralidade, reconhece a intencionalidade e concebe a ciência 

como um ato humano, nunca acabado e historicamente situado. 

Cunha (1998) cita Doll (1997), autor que se refere ao período da pós 

modernidade, como um paradigma que se baseia não na certeza positivista, mas na 

dúvida pragmática, que pode decorrer de qualquer decisão sobre a experiência 

humana e situar-se na história local. A emergência de novas tecnologias, 

revolucionando as redes de informação, trazendo desafios de várias ordens para a 

humanidade, não permitem posições dúbias e inconsequentes diante das decisões 

curriculares a serem tomadas nas escolas e universidades, uma vez que interferem 

no âmbito da formação dos professores, educadores e estudantes.  

 

2.5 UM NOVO PARADIGMA: AS VISÕES SOBRE INOVAÇÃO 

 

O quadro contextual de mudanças em cada fase histórica e contextual,  

impulsiona a proclamação de reformas educacionais, curriculares e pedagógicas. No 

momento atual, estas propostas são referenciadas por encaminhamentos do 

capitalismo e da globalização. Os profissionais docentes em suas práticas, por sua 

vez, identificam novas e urgentes necessidades nos processos de ensino e de 

formação dos alunos, que correspondam às questões cruciais do contexto 

contemporâneo. 

No final do século XX e início do século XXI, o surgimento de novos 

paradigmas, sustentados por mudanças em todas as áreas da vida humana, exigiram 

também posturas inovadoras na educação escolar. De acordo com Behrens (2005), 

buscar um novo paradigma “demanda uma revisão na visão de mundo, de sociedade 

e de homem”. Defende Behrens (2005) que, no paradigma inovador, o todo é 

retomado, exige que o ensino seja alterado e que os alunos sejam requisitados a 

participar do processo de ensino-aprendizagem. A autora comenta que a exigência de 

tornar o sujeito cognoscente, valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito 
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crítico, a incerteza, a provisoriedade, o questionamento, e exige reconstruir a prática 

educativa proposta em sala de aula. 

A expectativa da atuação pedagógica docente na escola contemporânea, 

refere-se à produção do conhecimento, à busca de formar estudantes voltados às 

questões contemporâneas, como sujeito crítico e inovador, o que implica em focalizar 

o conhecimento como provisório e relativo, preocupando-se com a localização 

histórica de sua produção. Para levar a conhecer, é importante estimular a análise, a 

capacidade de compor e recompor dados, informações e argumentos. 

Behrens (1998) anuncia que este novo paradigma surge com muitas 

denominações, como “Paradigma inovador”; “Paradigma Emergente”, proposto por 

Santos (1989); “Paradigma holístico”, assim denominado por Cardoso (1995); 

“Paradigma ecológico” é apresentado por Capra (1996); o Paradigma complexo, é 

atribuído a Morin (2000). 

Para Sacristán (1999), todas as revoluções que buscaram de alguma forma o 

“homem novo” para uma sociedade e um futuro melhores, consideraram a educação, 

em todas as suas formas, como uma alavanca essencial para a obtenção de seus 

objetivos, ideias que colocaram nos educadores e nos professores incumbências por 

vezes bem maiores do que sua formação poderia abranger. 
A expectativa de mudanças nas metodologias e estratégias de ensino dos 

professores, diante de um cenário que se modifica constante e rapidamente, interpõe 

a ideia de inovação, como produção de formas de captar as questões macrossociais, 

e os processos culturais tecnológicos, para compreender os interesses dos 

estudantes e suas novas motivações para as aquisições do conhecimento. Nessa 

perspectiva, cabe situar os processos tecnológicos com relação às reflexões sobre as 

mudanças que precisam ser promovidas nos processos da escolarização. 

 
2.6 AS TECNOLOGIAS COMO FERRAMENTAS DE INOVAÇÃO NA PRÁTICA 

DOCENTE  
 

Partimos do princípio que tecnologia é a totalidade de coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas formas 

de uso, suas aplicações (KENSKI, 2015), mas quando usamos a expressão ‘novas 

tecnologias’, nos remetemos a um conceito específico, variável e contextual, que se 

relaciona à qualidade da inovação que se pretende introduzir num processo de ensino. 
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Tem origem no desenvolvimento da eletrônica, microeletrônica e das 

telecomunicações. Está em permanente transformação, muitas vezes com base 

imaterial e possui como espaço de ação, o mundo virtual, tendo como matéria-prima 

a informação. 

Para Kenski (2012), foi a partir de 1990 que se deu o início à era tecnológica, 

fortalecida pelo pensamento liberal. Este movimento foi acompanhado pela evolução 

de novos conceitos do mundo do trabalho (qualidade, produtividade, terceirização, 

reengenharia, etc.), como resultado do desenvolvimento do trabalho produtivo e da 

sua introdução na administração empresarial.  

A economia, a ciência, a tecnologia, a cultura e a educação são influenciadas 

pelas grandes potências mundiais, em nome da “globalização”, que cria imensas 

barreiras sociais, pela exclusão tecnológica que não alcança as camadas menos 

favorecidas da sociedade. Nesta configuração, o mundo se divide em pobres e ricos, 

e por outro lado, as instituições que não possam ter o domínio dos avanços 

tecnológicos, como é o caso da escola e seus profissionais, notadamente na esfera 

pública, corre o risco de ficar em lugar de subdesenvolvimento. 

Esse contexto, revela uma geografia redesenhada e definida, não pela 

localidade ou outra orientação temporal ou espacial, mas pela acessibilidade às novas 

realidades tecnológicas. Kenski (2015), também cita Lyotard (1984), quando refere-se 

ao grande desafio da espécie humana na atualidade, que é a tecnologia. Segundo o 

autor, a única chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do 

mundo, é adaptar-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, 

indistintamente. Segundo Kenski (2015, p.18), “este é também o duplo desafio para a 

educação: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para 

o domínio e apropriação crítica desses novos meios." 

A temática em torno da questão dos avanços tecnológicos, está cada vez mais 

presente em pesquisas de todas as áreas, inclusive e ainda de forma um pouco tímida, 

em pesquisas na área da educação e alguns investigadores têm se dedicado à 

pesquisa sobre tecnologia e educação. 

A evolução das tecnologias aumenta as possibilidades de bem-estar, mas 

fragiliza as capacidades naturais do ser humano. A fragilidade do homem era 

superada por sua inventividade e pela capacidade de agregação social. Em grupo e 

de posse do controle das tecnologias, o homem dominou a natureza. Foi na relação 
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com a natureza que a espécie humana se modificou e criou formas de adaptação ao 

ambiente. 

Kenski (2003) ressalta que o desenvolvimento tecnológico de cada época da 

civilização, marcou a cultura e a forma de compreender a sua história. Os instrumentos 

assim, a partir do ser humano que cria soluções para seus problemas, cria também 

necessidades novas, que acabam alimentando o mercado. Neste sentido tecnologia 

é poder, e para sustentar esse poder, o homem incessantemente cria e constrói 

objetos em nome da evolução. O que inicialmente servia para a defesa, passa a servir 

para o ataque e dominação.  

O confronto entre dominadores e dominados, acontece quando esses grupos 

heterogêneos não mais estabelecem interesses mútuos, havendo portando a 

necessidade de apropriar-se das tecnologias para fazer a guerra e, 

consequentemente, acumular riquezas. Quanto maior riqueza acumulada maior era o 

investimento em tecnologias para se manter e ampliar poderes políticos e 

econômicos. Segundo Du Gay: 

 
 (...) a nova mídia eletrônica não apenas possibilita a expansão das relações 
sociais pelo tempo e espaço, como também aprofunda a interconexão global, 
anulando a distância entre as pessoas e os lugares, lançando-as em um 
contato intenso e imediato entre si, em um “presente” perpétuo, onde o que 
ocorre em um lugar pode estar ocorrendo em qualquer parte (...) Isto não 
significa que as pessoas não tenham mais uma vida local – que não mais 
estejam situadas conceitualmente no tempo e espaço. Significa apenas que 
a vida local é internamente deslocada – que o local não tem mais uma 
identidade “objetiva” fora de suas relações com o global. (Du Gay, 1994) 

 

As pesquisadoras Borges, Girardello e Fischer (2012), fazem uma reflexão 

sobre educação, comunicação e tecnologias, afirmando que, desde a década de 70, 

já existiam diversos estudos e experimentações, com o objetivo de integrar as 

tecnologias de informação e comunicação à educação. No entanto, as primeiras 

experiências restringiram-se apenas à implantação de equipamentos nas instituições 

escolares. Esse processo custou muitos investimentos governamentais, mas sem a 

participação do professor, caracterizou-se como uma política vertical, deixando como 

herança, a resistência dos professores para tais inovações. 

Apesar disso, em meio ao desenvolvimento tecnológico instalado na 

sociedade como um todo nos últimos quarenta anos, surgem profissionais 

entusiasmados com as possibilidades que este novo universo digital apresenta, os 

quais passam a defender, estimular e pesquisar sobre o uso de novas tecnologias. O 
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centro de interesse, concentra-se nas relações e reações dos professores diante dos 

programas de implementação tecnológica, que ora são de receptividade, ora são de 

rejeição. 

Não se questiona a introdução ou não de novas tecnologias no âmbito 

educacional, pois este processo já é um fato. Questiona-se sim, como fazê-lo, já que 

sua introdução permite mais acesso à informação e formas de comunicação recém-

criadas, e por isso, torna-se fundamental no espaço escolar. 

Para Kenski (2000), a educação no mundo de hoje tende a ser tecnológica e, 

consequentemente, exige entendimento e interpretação de tecnologias. A consciência 

das contradições e dos limites, no âmbito da educação escolar com a tecnologia, 

estabelece também um novo tipo de relação: educador/educando tornando todos 

aprendizes, não de narrativas e dissertações para “encher” as cabeças de conteúdos 

alienados, mas de mensagens reconstituídas pelas dimensões da existência. Assim, 

a interação da educação com a tecnologia, forja um verdadeiro saber sobre práticas 

e sobre a vida real. 

Torna-se fundamental olhar para a formação docente, no sentido de preparar 

o professor, para que este possa ter mais e maiores condições de aproximar o 

educando da formação com a tecnologia. Neste caso é na formação docente, que se 

situa uma grande instância de comunicação das transformações tecnológicas em 

curso. Neste processo, cabe planejar não somente a transmissão de conhecimentos, 

e não se tem receitas prontas para manipular técnicas. 

As atividades precisam reafirmar o docente como o articulador do diálogo 

entre o computador e o aluno, e nesta relação, uma palavra a ser construída, pode 

ser pronunciada de outra maneira, como ele a escutou. Pode-se aqui, imaginar uma 

sala de aula que ultrapassa os limites físicos das paredes, onde a aprendizagem não 

se restrinja a uma dimensão apenas. A aprendizagem pode ser interativa, em tempo 

real, levando a aprender, a descobrir e construir novos conhecimentos, a partir do 

acesso às pesquisas, devidamente validadas e respeitadas no meio científico, pois 

muito do que a Internet oferece hoje, se restringe ao conceito de conhecimento 

descomprometido com a ciência. 

Os recursos tecnológicos podem colaborar como ferramentas educacionais, 

isto é fato. Porém, é importante ter sempre a clareza de que esses devem ser 

concebidos sempre como um meio e não como fim da aprendizagem, pois na verdade, 

todo tipo de tecnologia deve estar à disposição do ser humano para o desenvolvimento 
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do seu conhecimento e da sua vida. Não obstante, as possibilidades do ensino com 

tecnologias são infinitas e ainda estão em processo de construção, e ainda, novas 

formas de ensino vêm sendo desenvolvidas, possibilitando a aprendizagem em 

qualquer lugar e a qualquer hora. 

Belloni (1998) pondera que as tecnologias podem ser úteis meios de promover 

a aprendizagem e difundir conhecimentos, sem desumanizar os indivíduos. Importa 

estarmos atentos ao processo que se instala, sem permitir que sejamos dominados 

de maneira acrítica pelas tecnologias. 

As questões relacionadas à formação da subjetividade e da cidadania, 

levantadas nas atividades selecionadas pelos professores pesquisados, podem ser 

citadas aqui como possibilidade de proporcionar referências para a consciência de 

direitos, para os quais devem convergir os objetivos das escolas e das práticas dos 

professores. Para essas aprendizagens, importa o desenvolvimento de habilidades 

individuais e coletivas, que conduzirão para o bem comum, para a convivência e o 

crescimento mútuo, o que demanda o engajamento de todos os agentes da escola, 

de forma consciente e responsável.  

Os recursos tecnológicos e as novas configurações em que se estabelecem 

podem ser aliados à prática docente na escola atual, desde que para isso os 

professores conheçam suas dimensões e as utilizem de forma adequada nos seus 

processos de ensino. Os estudos sobre cibercultura de Lemos e Cunha (2003) e Lévy 

(1999), contribuíram sobremaneira, esclarecendo as dimensões que as tecnologias 

digitais adquirem no contexto social contemporâneo. 

Os sujeitos que convivem na sociedade atual, transitam cotidianamente com 

os objetos e instrumentos digitais. Segundo Lemos e Cunha (2003, p. 11), a 

cibercultura não é o futuro que vai chegar, mas o nosso presente, em meio aos usos 

de home banking, cartões inteligentes, celulares, palms, pages, voto eletrônico, 

imposto de renda via rede, entre outros. Trata-se assim de escapar, seja de um 

determinismo técnico, seja de um determinismo social. 

Para Lévy (1999), a cibercultura representa a cultura contemporânea, sendo 

consequência direta da evolução da cultura técnica moderna. Este fato torna ainda 

mais necessária a participação ativa na cibercultura, senão a tendência seria a 

exclusão daqueles que ainda não entraram neste ciclo de uso dos seus instrumentos, 

de sua compreensão e apropriação. O professor hoje precisa desenvolver e refletir 
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sobre os usos da cultura digital, levando em conta as opiniões, e pontos de vista de 

cada contexto de atuação. 

A compreensão sobre os significados das tecnologias, possibilita maior 

discernimento aos professores, inclusive nos usos e aplicações na prática, 

considerando que seu uso se torna um grande desafio para muitos professores 

(LÉVY, 1999). 
A compreensão sobre a inserção das novas tecnologias no cotidiano torna-se 

necessária para que se possa contribuir com a prática dos professores na escola 

contemporânea. Para Brito e Purificação (2011), esclarecer o conceito de tecnologia, 

vai muito além do uso apenas de recursos técnicos, que reduzem essa utilização a 

máquinas e equipamentos. Segundo as autoras, neste início de século há um longo 

caminho, para que os cursos de formação inicial e continuada dos professores saiam 

da instrumentalização e entrem no campo da reflexão sobre a tecnologia da educação. 

Nóvoa (2009) afirma a importância de aspectos da profissionalização para a 

formação docente, ao mencionar que não haverá mudança e nada se conseguirá se 

não se alteram as políticas públicas em relação aos professores e as condições 

existentes nas escolas para sua consecução. Nesse sentido, a formação docente 

deve possibilitar o professor compreender e atuar de forma a agregar em seus 

processos de ensino, as abordagens necessárias às compreensões sobre o contexto 

cultural da escola contemporânea descrito até aqui. 
 

2.7 O SUJEITO ESTUDANTE PÓS-MODERNO   

 

O impacto das revoluções culturais na construção do sujeito tem sido muito 

abrangente e significativo. Por isso, a dimensão da centralidade da cultura na 

constituição da subjetividade, da própria identidade e da pessoa como um ator social, 

precisa ser considerada, como afirmou Hall (1997), os significados são subjetivamente 

válidos e, ao mesmo tempo, estão objetivamente presentes no mundo 

contemporâneo, em nossas ações, instituições, rituais e práticas. A ênfase na 

linguagem e no significado, tem tido o efeito de tornar indistinta, senão de dissolver, a 

fronteira entre as duas esferas, do social e do psíquico. 

Para Fiorentini, citado por Hagemeyer (2010, p. 24), o papel do professor e 

da escola encontra-se em estado de constante questionamento, pois passaram a ser 
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vistos como instrumentos da formação do sujeito global que a sociedade exige. Mas 

que sujeito é este? Como sua subjetividade se constrói? 

Encontramos na escola, um sujeito paradoxal, moldado pela pós-

modernidade, ou seja, um aluno único, mas massificado; diferente, porém 

homogeneizado. Ao mesmo tempo, encontramos um professor formado numa 

concepção fundamentada na modernidade, o qual precisa estar disposto a fazer o 

enfrentamento necessário para superar as formas rotinizadas e reprodutoras de 

atuação, para dar conta dos estudantes, crianças e jovens pós-modernos. 

Hagemeyer (2014), com base em Costa (2010), constatou em suas 

pesquisas, que cada vez mais se presencia a evolução das tecnologias e a 

intensificação do uso de instrumentos de comunicação, informação e entretenimento, 

os quais têm permeado cada vez com mais intensidade os interesses, visões e valores 

dos alunos da escola contemporânea. Em contrapartida, os professores, interpelados 

pela cultura das mídias digitais, demonstram preocupação em como transitar entre as 

novas faces dos estudantes no âmbito escolar, o que os leva a rever concepções, 

atitudes e estratégias para estabelecer relações e mediações a serem desenvolvidas 

no ensino. 

Segundo Hall (1997), no novo contexto, a cultura assume um papel de análise 

dos processos de mudança, formando um campo epistemológico denominado de 

“virada cultural”, campo este rico em contribuições para a análise centrada nas 

pedagogias culturais, que constituem os sujeitos, na composição de identidades e na 

disseminação de práticas e condutas, que delineiam as formas de viver na sociedade 

contemporânea, influenciadas pela expansão da cultura das mídias digitais. Para o 

autor, os indivíduos da sociedade atual encontram-se deslocados do seu lugar no 

mundo e de si mesmos, caracterizando uma crise de identidade. 

O “sujeito estudante pós-moderno”, como foi denominado por Green e Bigun 

(2005), é resultado das mudanças das culturas jovens da sociedade contemporânea. 

É caracterizado pela velocidade e pela capacidade de fazer mais coisas de forma 

rápida, como manipular computadores, os domínios do mundo virtual, os aplicativos e 

utensílios digitais que se misturam à vida cotidiana, o que revela uma relação íntima, 

cada vez mais natural, entre o homem/mulher e a máquina. 

Fisher (2005), “alerta sobre o olhar “do que falta no outro” como característica 

do discurso pedagógico, e do professor que tende a elaborar seus projetos a partir do 

que está incompleto no “outro”, nos jovens. Na formação da subjetividade, este é um 
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procedimento que descarta a diferença e estabelece padrões de normalidade, por 

vezes intransponíveis para os adolescentes. 

Em face da exigência de padrões de normalidade promovidos pela mídia 

televisiva, há uma construção da qual não se fala e na qual as crianças, adolescentes 

e jovens sofrem forte vigilância, a qual tende também a desqualificar suas opiniões e 

identidades. 

Segundo Dayrell (2003), a juventude era vista tradicionalmente como uma 

fase passageira, um estágio temporário no movimento em direção à normalidade que 

chegava com a fase adulta. Essa passagem tornou-se agora carregada de uma 

incerteza arbitrária. Green e Bigun (2005), exploram a tese de que está emergindo 

uma nova geração, com uma constituição radicalmente diferente, propondo uma 

analogia à ficção científica, caracterizando o aluno jovem da contemporaneidade a um 

alienígena, como um estranho na escola, visto que está ainda se posiciona como um 

ambiente típico da modernidade, porém instalada na pós-modernidade, recebendo 

estudantes fundamentalmente diferentes das épocas anteriores. Estes estudantes 

recém-chegados à escola passam a ser chamados por Green e Bigun (2005) como 

sujeito-estudante pós-moderno, um novo tipo de estudante, com novas necessidades 

e novas capacidades. 

Os autores chamam a atenção sobre um novo tipo de subjetividade humana 

que está se formando a partir do nexo entre a cultura juvenil e o complexo crescente 

das mídias digitais. Está sendo construída uma identidade inteiramente nova e uma 

nova relação entre a escolarização e as culturas digitais, com todos os problemas e 

as possibilidades que daí decorrem. 

O currículo que até então funcionou como o mecanismo central do ensino e 

da socialização da fase pré-escolar à fase pós-escolar (entrada no mercado de 

trabalho), tende a apresentar um espectro de conhecimentos mais amplo, e com 

objetivos que se voltam aos conhecimentos decorrentes de novas necessidades do 

mundo tecnológico e laboral. Educadores, pedagogos e professores, têm sido levados 

a avaliar um nexo cada vez mais importante entre a cultura da mídia e a da 

escolarização pós-moderna, como movimentos em direção à informatização e à 

tecnologização do currículo. Cabe avaliar aquilo que já está ocorrendo nas salas de 

aula, e compreender as novas motivações, movimentos e formas de ser dos 

estudantes, e não encarar estas diferenças como um ‘desvio’ da juventude. 
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Há diferenças entre os alfabetizados na mídia, e os alfabetizados nos livros 

impressos, como um dos principais fatores de transformação do cenário atual e 

desconfia dos que estão condicionados a vida toda a pensar a partir do livro, como 

aqueles não capazes de lidar com essa diferença. As culturas impressas, surgiram e 

foram valorizadas na modernidade, e estão diante das emergentes culturas 

audiovisuais da pós modernidade. 

Embora se partilhe com os jovens um espaço geofísico comum, tem sido difícil 

partilhar os muitos espaços ou mundos virtuais que eles habitam no ecossistema 

digital. Nas práticas dos professores pesquisados, percebeu-se um impulso 

importante em direção às aprendizagens de aplicativos e formas digitais que precisam 

ser utilizadas, a partir de compreensão, respeito e ética. 

Com o advento da comunicação instantânea com o uso de satélites, TV, fibra 

ótica, telemática, vive-se em um espaço de velocidade, que projeta virtualmente 

previsões do tempo, cotações da bolsa, discussões políticas, ideias religiosas, 

fantasias diversas sobre as relações humanas, jogos que representam o afeto, e que 

vão das relações de valorização ambiental à violência. O texto se confunde com o 

contexto e a escola se tornou um importante espaço nesse cenário, um dos alvos 

primeiros da comercialização de produtos de tecnologia de informação, e que tende a 

exercer um papel cada vez mais importante no uso das novas tecnologias da 

informação. 

Em entrevista, Roger Chartier em 2007, referiu-se a pesquisas realizadas em 

vários países que mostram o uso do computador na educação, acompanhado de 

métodos pedagógicos e esta possibilidade melhora o aprendizado, acelera e permite 

o domínio de regras da língua portuguesa, como ortografia e sintaxe. Para o autor, é 

preciso desenvolver políticas públicas que tenham o objetivo de buscar a utilização 

correta da tecnologia na sala de aula. 
A cultura digital na qual nos encontramos, desenvolveu-se ao redor do ser 

humano e nos meios da educação escolar, há uma adaptação gradativa a estes 

instrumentos e seus usos e significados, por alguns mais prontamente que outros. 

Nossos jovens nasceram e têm vivido permeados por seus processos e este é o seu 

ambiente natural. Reconhecer esta inevitabilidade das diferenças, consiste em saber 

que não há como voltar atrás. Tornou-se muito complexo viver nos novos tempos, 

repleto de mundos virtuais, e a formação docente inicial pressupõe o domínio dos 
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processos tecnológicos pelos profissionais da escola, é uma contingência e uma 

necessidade. 

Estes processos de formação durante as trajetórias dos professores 

demandam a organização de espaços de formação continuada, tendo como interesse 

de estudo, além da incumbência de ensinar e formar os estudantes, o compreender o 

significado e o uso das tecnologias. Esta é uma perspectiva a ser tomada no âmbito 

da escola pública e da escola particular, uma vez que as tecnologias são 

necessidades da formação dos sujeitos escolares nestes dois espaços. Verificou-se 

na pesquisa que inclusive, as questões estruturais estão postas como entraves nas 

duas esferas da educação escolar: pública e particular.  

 

2.8 O SOCIAL, O CULTURAL E A TECNOLOGIA NA SALA DE AULA 

CONTEMPORÂNEA  

 

Dentre as características da pós-modernidade, destacam-se as mudanças 

estruturais globais, especialmente a mudança radical na forma pela qual a cultura é 

produzida e difundida. Tais mudanças são decorrentes de uma série de 

desenvolvimentos desiguais, surgidos no conflito entre modelos econômicos e 

tradicionais e as novas formações culturais, considerando os modos de crítica que se 

faz a partir das diferenças entre modernismo e pós-modernismo (GIROUX, 1993) 

No longo período da modernidade, o conhecimento sistematizado e letrado, 

como ponto central da atividade escolar, se generalizou considerando as condições 

de vida nas cidades, e neste sentido o conhecimento passou a constituir o objeto 

específico do trabalho escolar (pedagógico), daí a importância da escola. 

Para Forquin (1993), a tradição cultural docente mantém na cultura escolar, 

os conhecimentos a serem transmitidos, desfazendo-se do que não mais representa 

necessidades do ensino em cada época e mantendo os conteúdos significativos dos 

quais não se pode prescindir no que se refere ao ensino e formação humanos. Isto 

evidencia a função do professor com relação à seleção dos conhecimentos e saberes 

que compõem o processo do currículo no ensino escolar. 

Chama-se a atenção ainda, para a necessidade de definir a função do 

professor, considerando seu trabalho de sala de aula que caracteriza a sua profissão 

docente, articulada aos processos culturais da sociedade contemporânea, e que se 

fazem presentes na escola a partir das necessidades e interesses dos alunos. 
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Pretende-se ter presente esse processo dinâmico e recíproco na análise dos 

depoimentos e relatos sobre as práticas dos professores definidos como inovadores. 

Suas metodologias, mediações e atitudes estão referenciadas aos alunos com que 

trabalham nas situações de aprendizagem e em suas práticas, que apresentam 

caminhos e articulados aos novos conhecimentos e tecnologias, produzindo 

transformações (ampliações, mediações e inovações) nos processos de 

aprendizagem. 

Em meio ao complexo quadro contextual contemporâneo, marcado pelo 

capitalismo globalizado, e por graves questões sociais e políticas mundiais, o 

professor é sujeito e agente cultural. Essa assimilação os leva a formas de produção 

cultural, que no grupo pesquisado, surge como compreensão e verbalização sobre 

suas atividades, compondo um arsenal pedagógico construído em suas trajetórias e 

na prática cotidiana. 

A escola no contexto atual, apresenta muitas demandas presentes na 

sociedade, a serem reconhecidas e para as quais os professores não foram formados; 

por outro lado, a profusão de incumbências ao trabalho docente, pode levar a uma 

profusão de atividades, muitas delas diferenciadas da função pedagógica docente. 

Hagemeyer (2006) enfatiza que a escola contemporânea se vê diante de um 

paradoxo relativo à sua função social, a qual que se estabelece entre a superação das 

dificuldades da apropriação dos conhecimentos básicos por todos os alunos que a 

frequentam e as demandas geradas pelas mudanças científicas e culturais em todas 

as áreas da vida humana contemporânea, com impacto no ensino e na formação 

desses estudantes. 

Neste sentido, compreende-se que para além de ensinar conteúdos 

historicamente produzidos pela humanidade, a escola constitui campo de 

conscientização e tomada de posições diante das novas necessidades e interesses 

dos grupos sociais e culturais presentes no seu âmbito, o que leva a empreender a 

busca de elementos fundamentais para o redirecionamento dos processos de ensino 

e aprendizagem e de suas intervenções educativas, almejando um projeto de 

formação humana, social e democrática. (SILVA, 2016) 

É urgente pensar sobre o investimento no preparo contínuo dos professores 

considerando as mudanças a eles requisitadas na escola contemporânea. Neste 

sentido, tanto os órgãos oficiais como as equipes pedagógicas das escolas têm 

realizado cursos de formação continuada, nem sempre voltados às mudanças 
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observadas pelos professores nos alunos, caracterizadas por novas motivações e 

necessidades de ensino em domínios diversos. 

Hagemeyer (2006) refere-se à função precípua da instituição escolar, que 

precisa levar aos alunos às apropriações das áreas e/ou disciplinas curriculares 

selecionadas em cada nível de ensino. Por outro lado, a evolução científica e 

tecnológica, que originou novos processos culturais, interesses e motivações, 

requisitam a construção de novas atividades de ensino e formação dos estudantes, a 

partir de processos de formação interativos e de compartilhamento entre os 

professores. 

 
2.9 CULTURA ESCOLAR E CULTURA DA ESCOLA: INFLUÊNCIAS NOS 

PROCESSOS DOCENTES INOVADORES 

 

Franz Uri Boas (1858-1942), um dos pioneiros da antropologia moderna, disse 

que se pode definir a cultura como a totalidade das reações e atividades mentais e 

físicas que caracterizam a conduta dos indivíduos que compõem um grupo social, 

coletiva e individualmente, em relação ao seu ambiente natural, a outros grupos, a 

membros do mesmo grupo e de cada indivíduo para consigo mesmo. Também inclui 

os produtos destas atividades e sua função na vida dos grupos. A simples enumeração 

destes vários aspectos da vida não constitui, no entanto, a cultura. Ela é algo mais 

que tudo isso, pois seus elementos não são independentes, têm uma estrutura. 

(BOAS, 1938) 

Para Stuart Hall (1997), a cultura tem assumido uma função de importância 

sem igual no que diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna 

tardia, aos processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de 

seus recursos econômicos e materiais. Os meios de produção, circulação e troca 

cultural, em particular, têm se expandido, através das tecnologias e da revolução da 

informação. Uma proporção ainda maior de recursos humanos, materiais e 

tecnológicos no mundo inteiro são direcionados diretamente para estes setores. Ao 

mesmo tempo, indiretamente, as indústrias culturais têm se tornado elementos 

mediadores em muitos outros processos. (HALL, 1997, p. 17) 

Hall (1997), reafirma que nas últimas décadas, tem havido uma revolução do 

pensamento humano em relação à noção de cultura, onde a qual recebe uma 

importância e peso explicativo bem maior do que estávamos acostumados 
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anteriormente. Refere-se a este fenômeno como “virada cultural”, uma nova 

abordagem da análise social contemporânea, que passou a ver a cultura como uma 

condição constitutiva da vida social, ao invés de uma variável dependente, 

provocando assim uma mudança de paradigma nas ciências sociais e nas 

humanidades. E acrescenta,  

 
A “virada cultural” está intimamente ligada a esta nova atitude em relação à 
linguagem, pois a cultura não é nada mais do que a soma de diferentes 
sistemas de classificação e diferentes formações discursivas aos quais a 
língua recorre a fim de dar significado às coisas. (HALL, 1997, p. 29) 

 

Entender as culturas que convivem nas relações das escolas e seus 

profissionais, auxiliará à análise dos depoimentos sobre as aquisições da docência, e 

permitirá destacar as necessidades e possibilidades da formação continuada em 

serviço, considerando as práticas inovadoras pesquisadas. 

As inovações que surgem no contexto escolar pressupõem considerar que há 

uma cultura gerada dentro das escolas, como processo constituído de conhecimentos, 

saberes, atividades e experiências dos cursos de graduação, cursos de 

especialização e trajetórias dos professores, e cada professor se apropriou, no sentido 

de construir e reconstruir o exercício profissional docente, como caracterizou 

Hagemeyer (2016). Segundo Lopes (1998), os processos de ensino e aprendizagem 

não podem prescindir da abordagem cultural, sob pena de não se conseguir 

compreender, nem melhorar os processos de constituição da docência, gestados no 

espaço institucional de atuação. 

Segundo Forquin (1993), a cultura escolar constitui uma seleção organizada, 

normalizada e rotinizada de conhecimentos simbólicos e cognitivos, sob o imperativo 

da transmissão para todo e qualquer contexto escolar. Os professores das escolas 

desenvolvem sua profissão no âmbito das atividades cotidianas, são orientados pelas 

propostas pedagógicas vigentes. 

As prescrições das propostas das Diretrizes Curriculares oficiais para o 

Ensino Fundamental, nem sempre são suficientemente entendidas em seus 

propósitos, concepções e objetivos, pelos professores. Hagemeyer (2016), cita 

Pacheco e Pestana (2014), autores que, ao se referir aos processos do currículo, 

metodologias, prática docente e avaliação nas instituições escolares, afirmam que 

estes processos devem ser compreendidos como categorias do trabalho pedagógico, 
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uma vez que atuam em uma cultura escolar. Esses processos se desenvolvem a partir 

dos direcionamentos, prescrições e concepções estabelecidas oficialmente, os quais 

nem sempre estão claros e com transparência de intenções para os professores, mas 

dos quais eles participam. 

Neste sentido, para o professor se reconhecer em sua identidade profissional 

inovadora, é importante que tenha a oportunidade de refletir sobre as propostas 

curriculares, considerando as forças opostas que dificultam esta intenção docente, 

tendo em conta a sua própria disposição em mudar suas estratégias, metodologias e 

estilos ao ensinar. O processo cultural escolar já instaurado, tende a impedir os 

professores de perceber a neutralidade ou a colaboração de sua ação docente, diante 

da repetição de práticas e a conservação de situações como desigualdades sociais, 

preconceitos, desvalorização individual e do “outro”, entre outras. 

A influência dos pares e das propostas oficiais, bem como as disposições de 

cada professor a partir de sua formação, atuação e trajetória, pode possibilitar 

avanços na docência nos processos educacionais. O desvelamento desses 

processos, ligados ao ensino criativo e inovador, possibilita aos professores a busca 

de estratégias que minimizem os efeitos estabilizadores da cultura escolar. 

Para Buzatto (2014), constatar a presença da cultura escolar, no panorama 

da proposta curricular, implica em analisar as influências das propostas oficiais nas 

formas de constituição da docência no ambiente da instituição pesquisada. A partir da 

metodologia de pesquisa adotada, buscou-se compreender estas influências para 

desvelar as formas como os professores têm se posicionado e desenvolvido sua 

função docente em suas áreas de ensino. 

De outra perspectiva, Mafra (2003) propôs compreender a cultura da escola, 

a partir das dimensões de suas manifestações no ambiente escolar, que denomina 

como ethos cultural de um estabelecimento de ensino, sua marca ou identidade, 

constituída por características ou traços culturais que são transmitidos, produzidos e 

incorporados pela experiência cotidiana vivida. 

Forquin (1993) e Julia (2001) em seus estudos diferenciam cultura escolar da 

cultura da escola. A cultura escolar, diz respeito ao que se refere a todas as 

instituições escolares, pensadas num determinado período e lugar. Nesta perspectiva, 

a cultura escolar é constituída de duas partes: os programas oficiais, que explicitam 

sua finalidade educativa, e os resultados efetivos da ação da escola, a didatização, os 

quais se revelam como objetivo da escolarização. 
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A cultura escolar, de acordo com Frago (2000), tem sido entendida como 

“modos de pensar e atuar que proporcionam a seus componentes estratégias e pautas 

para desenvolver-se tanto nas aulas como fora delas” (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). 

A função da cultura escolar, consistiu em promover uma incorporação de valores, 

hábitos, comportamentos, saberes que em última instância, precisam ser analisados, 

entendidos, para serem repensados. 

A cultura está vinculada à educação, como preconizou Forquin (1993), e 

carrega em si estreitas relações com as dimensões políticas, econômicas e sociais, 

segundo Buzatto (2014). Nessa perspectiva, Giroux (1986) revela que o discurso da 

escola, é oriundo de programas oficiais externos, que despolitizam a noção de cultura, 

que como fenômeno interativo, requer a interpretação de seus significados. 

Frago (2001), conceituou a cultura produzida na escola, como conjunto de 

normas, procedimentos, práticas e ideias expressas em modos de fazer e pensar o 

cotidiano escolar e os papeis de seus profissionais. Afirma o autor que esses modos 

de fazer e de pensar, mentalidades, atitudes, rituais, mitos, discursos, ações, são 

amplamente compartilhados e assumidos. 

Em geral não são postos em questão ou interiorizados. Servem a uns e a 

outros para desempenhar as tarefas diárias, entender o mundo acadêmico-educativo 

e fazer frente tanto às mudanças ou reformas como as exigências de outros membros 

da instituição, de outros grupos e, em especial, dos reformadores, gestores e 

inspetores (VIÑAO FRAGO, 2001, p. 100). 

Para Frago (2001), a cultura escolar requisita, seleciona conhecimentos, 

metodologias e atitudes e adversamente desconsidera aspectos das demandas e 

exigências sociais e culturais de um contexto histórico. A cultura da escola, é a 

instância de mediação entre significados, sentimentos, condutas construídas no 

âmbito da comunidade, profissionais e alunos. Neste sentido segundo Nóvoa (1995), 

ainda que as instituições escolares estejam integradas num contexto cultural mais 

amplo, produzem uma cultura interna que lhes é própria e que exprime os valores e 

as crenças que os membros da organização partilham. 

Diante da complexidade da atuação docente no cotidiano escolar, entende-se 

que a cultura gerada dentro da escola é produto de sua construção e reconstrução 

contínua. O cotidiano impregnado de historicidade e significados, leva a tomar esses 

processos como elementos a serem investigados a partir das opiniões, e convicções 

dos professores. Para Hagemeyer (2016, p. 87), a questão epistemológica da 
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formação docente continuada em serviço, refere-se a conhecer, reconhecer, levar ao 

domínio didático pedagógico, o que implica em ouvir e oferecer interlocução no âmbito 

dos encontros formativos. 

Neste espaço, se entrecruzam a cultura escolar, a cultura da escola, que 

agregou boa parte dos processos que interferem na constituição do ser professor 

naqueles espaços, e que na investigação identificou elementos que levaram à 

construção da identidade docente que avança ao desenvolver o processo didático 

pedagógico, em busca da melhoria de sua atuação ao mediar os conteúdos científicos 

em articulação aos novos conhecimentos presentes na sociedade contemporânea, 

em que se inserem os alunos. 

Não se deseja com isso, acentuar que a formação continuada em serviço é 

soberana sobre quaisquer tipos de formação, mas que esse tipo de formação 

prevalece nos processos mediadores dos professores e favorece, portanto, a 

elaboração das práxis centrada na realidade vivida no cotidiano da escola. Desse 

modo, a formação continuada em serviço, não se direciona a suprir lacunas da 

formação inicial, mas seu objeto fulcral é auxiliar o professor no cumprimento real de 

sua função docente no âmbito escolar (SILVA, 2016). 

 

3 OS PROFESSORES: SEUS SABERES, EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS  

 

Muito se tem pesquisado sobre a formação e a prática dos professores, e este 

é um interesse de pesquisa presente em inúmeros artigos, dissertações e teses de 

doutorado, que apresentam estudos, metodologias de investigação e análises sobre 

o professor, como responsável e agente essencial da condução do processo 

pedagógico escolar, o que requer um investimento nos processos de sua formação 

inicial e continuada.  

Nesta tarefa, os processos de formação docente continuada, que ocorrem no 

âmbito escolar, ou em serviço, demandam elementos de análise da produção de 

conhecimentos e saberes que os professores promovem diante das necessidades da 

escola contemporânea. É premissa reconhecer a importância não somente desses 

processos de formação, mas do desenvolvimento profissional docente, o que impõe 

um olhar especialmente criterioso sobre as concepções, práticas e condições como 

se desenvolvem. 
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Considerando este questionamento, se faz necessário retomar mesmo que de 

forma breve, alguns dos pressupostos da formação do professor ao longo da história 

e, principalmente, os caminhos a tomados, diante da tarefa complexa da docência no 

atual processo de mudanças atuais. Nesta perspectiva, recorre-se às visões de 

teóricos pesquisadores e estudiosos, que contribuíram para aprofundar conceitos e 

concepções sobre os processos de ensinar, e para se obter elementos para a análise 

da pesquisa proposta neste trabalho. 

Pretende-se fundamentar a atuação dos professores inovadores, para buscar 

compreensões sobre os conhecimentos e metodologias que empregam em suas 

áreas de ensino, e como buscam integrar as necessidades, interesses e processos 

culturais presentes a parir das tecnologias, no ensino e na formação valorativa dos 

estudantes da escola básica. 

Propõe-se trazer alguns dos pontos preponderantes da pesquisa sobre a 

profissão docente, que será abordada com base em autores como Maurice Tardif e 

Lee Shulman, que em suas teorizações apoiam de forma significativa a análise da 

mobilização dos conhecimentos e saberes para a constituição da docência. 

 
3.1 SOBRE OS SABERES DOCENTES: ELEMENTOS PARA A ANALISAR AS 

PRÁTICAS INOVADORAS NA ESCOLA BÁSICA ATUAL   

 

Propõe-se destacar a partir da prática dos professores da escola básica, os 

aspectos que envolvem a profissão docente na atualidade, com o apoio das 

contribuições teóricas sobre os saberes docentes e as metodologias da pesquisa 

sobre os processos que os professores desenvolvem ao ensinar. Para buscar 

elementos de análise sobre formação e atuação dos professores na escola 

contemporânea, pretende-se caracterizar as mudanças constatadas no trabalho de 

grupos de professores. Pretende-se detectar concepções, ideias e mobilizações de 

conhecimentos e saberes a partir dos depoimentos dos professores pesquisados.   

Importa definir inicialmente, o que é a docência na atualidade, o que é trabalhar como 

professor hoje. Por mais que as discussões aconteçam no campo acadêmico, é 

recorrente a distância entre a teorização e a prática dos professores. Os 

apontamentos de vários pensadores sobre esta temática, afirmaram a necessidade 

de uma nova contextualização sobre a função da docência. 
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A partir desse pressuposto, Marcelo (1997) reafirmou a necessidade de 

desenvolver e compreender a pesquisa sobre a atuação e formação docente 

continuada em suas várias possibilidades.  

Marcelo (1997) afirma que existem diferentes momentos do aprender a 

ensinar na profissão docente e destaca três para discutir a aquisição dessa condição. 

O primeiro, refere-se à relação que o futuro docente constitui com especialistas da 

área e professores já experientes, que irão atuar na graduação e nos primeiros 

momentos de ingresso no ambiente escolar. O segundo diz respeito à concepção da 

própria experiência da prática. O terceiro momento, refere-se à concepção relativa ao 

conhecimento sobre a didática de como ensinar.   

Considerando estes três processos ou linhas de atuação, Marcelo (2009) 

percebeu que a formação do docente não é algo estanque ou engessado. Existe o 

momento do embasamento profissional, porém o professor sai da graduação e vai 

adquirir a docência ao longo da carreira e a partir de experiência, nas quais promove 

respostas e questionamentos sobre seus conhecimentos e vivencias da graduação. 

Aos poucos, o professor une o conhecimento específico com o saber ensinar, como 

aspectos que constituem a didática para a docência propriamente dita.  

Ainda sobre estas considerações, Marcelo (1997) comenta que o início da 

vida docente compõe um período de tensões e aprendizagens intensivas, em 

contextos geralmente desconhecidos, durante o qual os professores iniciantes devem 

adquirir conhecimento profissional, além de conseguirem manter certo equilíbrio 

pessoal, pois esta é uma fase de luta para firmar sua própria identidade profissional 

docente. 

O professor precisa de referenciais para alavancar sua carreira profissional, 

na continuidade de sua trajetória docente, o que demanda o acolhimento das equipes 

pedagógicas e dos pares. Neste sentido, a atuação dos pedagogos e coordenadores 

pedagógicos são de importância fundamental, ao promover o trabalho docente em 

colaboração e ao organizar os momentos de trocas de experiências e de formação 

continuada em serviço, que favorecem a construção de novas práticas, aliadas ao 

reconhecimento das necessidades de inovação no ensino. Nestes momentos 

formativos, encadeia-se o processo de desenvolvimento profissional, no qual as 

atividades de aquisição de uma docência criativa e inovadora, empreendidas pelos 

pedagogo e professores são de grande valia.  
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Para Fiorentini (2010), citado por Hagemeyer (2010, p. 24), o papel do 

professor na escola atual, encontra-se em estado de constante questionamento, pois 

passou a ser visto como responsável pela formação do sujeito global, que a sociedade 

exige. 

Diante dos estudos da pedagogia cultural e das investigações sobre os 

processos culturais contemporâneos, Hagemeyer (2014) reitera a necessidade de que 

os campos da Pedagogia e das licenciaturas, abranjam em seus processos formativos 

a discussão sobre as subjetividades e o trato dos valores contemporâneos na escola 

atual, considerando a hibridação das diversas identidades, de gênero, raça, etnias, 

entre as origens culturais dos estudantes. 

 
3.2 AS CONCEPÇÕES DE PESQUISA DE TARDIF E LEE SHULMAN: OS SABERES 

DOCENTES 

 

As pesquisas no âmbito educacional receberam grande contribuição de 

teóricos, que ao rejeitar a racionalidade técnica como forma única de pesquisa sobre 

a atuação dos professores, apresentaram uma proposta ou programa de investigação. 

Monteiro (2000), destacou o pensamento de pesquisadores que a partir de 1980, 

vieram divulgando suas concepções e critérios de análise nesta perspectiva ao 

analisar os processos que os professores desenvolvem ao ensinar, como 

conhecimento que ficaram conhecidos como knowledge base. 

Este programa de pesquisa era um projeto norte-americano, que tinha o 

objetivo, identificar um repertório de conhecimentos do ensino que serviriam para a 

elaboração de programas de formação de professores. Desta forma, foram 

abandonadas as pesquisas sobre desempenho, eficiência e eficácia do professor, 

para investigar os saberes dos professores, os saberes especializados. O knowledge 

base, base de conhecimento, propõe um repertório de conhecimentos, ou seja, um 

conjunto de saberes, conhecimentos, habilidades e atitudes que o professor necessita 

para realizar seu trabalho. 

Gauthier (2001), pesquisador e estudioso dos autores desta fase, ressalta que 

o movimento knowledge base, surgiu em prol de uma reinvindicação de real 

valorização dos profissionais da educação escolar, estruturando a formação do 

professor e instruindo diretamente as práticas de formação. Os objetivos do 

knowledge base, incluem investigar e sistematizar os saberes docentes, para iniciar 
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um processo de profissionalização, em busca da legitimidade da profissão docente, 

levando a transpor a concepção de docência, relacionando-a um fazer vocacionado. 

As pesquisas em torno do tema saberes docentes tem aumentado 

quantitativamente e qualitativamente e os principais representantes destes estudos 

são Maurice Tardif (2002), Clermont Gauthier (1998), Lee Shulman (1986; 2004), 

Antônio Nóvoa e Keneth Zeichner. Essas teorizações e pesquisas, têm motivado 

muitas reformas no âmbito educacional. Borges e Tardif (2001), apontam diferenças 

e variações significativas entre os países que vivenciaram ou vivenciam essas 

reformas. Tardif, Lessard e Gauthier (2001), apresentam objetivos e princípios 

comuns às reformas como: conceber o ensino como uma atividade profissional que 

se apoia num sólido repertório de conhecimentos; reconhecer a experiência 

profissional como um lugar de formação e de produção de saberes; instaurar normas 

de acesso à profissão docente; estabelecer ligação entre as instituições universitárias 

de formação e as escolas da Educação Básica. 

Dentre os pesquisadores sobre saberes docentes, optou-se por um olhar mais 

detido sobre as teorizações e processos de análise propostos por Tardif (2007) e por 

Lee Shulman (2007), pois ao apresentar alguns pontos de aproximação, oferecem 

categorizações para a análise dos dados obtidos sobre o grupo pesquisado e das 

práticas que selecionaram e descreveram para este estudo. 

Para Maurice Tardif (2007), a docência é uma profissão de interações 

humanas e as ações do professor se constituem de forma completamente diferente 

de qualquer outra profissão. O autor discute os saberes que servem de base aos 

professores para realizarem seu trabalho de ensino, aprendizagem e formação 

humana. Critica os enfoques anglo-americanos, que reduziram o saber dos 

professores a processos psicológicos, assim como certas visões europeias tecnicistas 

que alimentam atualmente as abordagens por competência. Posiciona-se em relação 

às concepções sociológicas tradicionais, reafirmando posições já defendidas 

anteriormente, que reafirmam os professores como agentes de reprodução das 

estruturas sociais dominantes. 

Para Tardif (2007), o saber docente, assim como outros saberes, é plural, 

formado pelo amálgama, mais ou menos coerente de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes curriculares, disciplinares e experienciais. O saber do 

professor se desenvolve a partir de seis fios condutores: saber da prática; a 

diversidade do saber; a temporalidade do saber; o saber da experiência; os saberes 
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humanos a respeito dos saberes científicos e os saberes da formação profissional. O 

autor classifica os saberes docentes, em: saberes da formação profissional, saberes 

disciplinares, saberes curriculares e saberes experienciais. 

Gauthier (1998), cita Lee Shulman (1986;1987) como um pesquisador de 

convicções que modificaram de forma substancial as leituras e a análises sobre os 

saberes docentes e os processos de ensinar. Suas pesquisas iniciaram na década de 

80 e perduram até hoje, influenciando as políticas educacionais em outros países. 

Suas contribuições tornaram-se referências para conhecimentos relativos à docência 

e suas práticas, a serem evocados nos cursos de formação de professores. Lee 

Shulman (1987; 2005) e seus colaboradores, ao investigar a mobilização dos saberes 

docentes, consideraram a compreensão dos conhecimentos, verbalizações e ações 

desenvolvidas pelos professores ao propiciar a aprendizagem aos alunos. 

Até então, a essência dos programas de formação de professores procurava 

agrupar habilidades, conhecimentos disciplinares e pedagógicos. Shulman (2007) foi 

muito além e desenvolveu uma pesquisa em torno da mobilização dos conhecimentos 

docentes sobre como os professores administram suas classes e organizam o 

cotidiano da rotina escolar para levar à aprendizagem. 

O autor desenvolveu seu próprio programa de pesquisas, contribuindo com 

uma perspectiva compreensiva dos conhecimentos e das ações dos professores, 

considerando as trajetórias de vida pessoal e profissional, no exercício da prática 

cotidiana. As três categorias de conhecimento do professor, segundo Shulman (2007), 

incluem o conhecimento do conteúdo da matéria ensinada; o conhecimento 

pedagógico (ou pedagogizado) da matéria e o conhecimento curricular. 

É importante ainda observar as concepções do autor com relação ao contexto 

em que se inserem os professores e as percepções sobre seus alunos, para optar por 

currículos e seleção de conteúdo para ensinar. 

Os dois autores citados, Tardif e Shulman, apresentam particularidades, que 

não são excludentes e funcionaram como categorias de análise da pesquisa proposta. 

Tardif (2012) ressaltou os saberes da experiência e tem como particularidade o 

reconhecimento da pluralidade e heterogeneidade do saber. Shulman (1987) tem 

como particularidade o interesse em caracterizar o conhecimento que o professor 

desenvolve em suas trajetórias, ao tratar os conteúdos e o modo como estes se 

transformam em conhecimentos para o ensino.   
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A formação docente continuada, está contida nos processos de 

desenvolvimento profissional docente. Pimenta (1999), Marcelo (1999) e Fiorentini 

(2010), entre outros estudiosos, trazem suas contribuições para maior compreensão 

sobre esse processo, com relação aos avanços necessários aos professores para a 

formação continuada, e o seu desenvolvimento profissional. 

O quadro a seguir apresenta uma síntese do pensamento destes autores 

acerca do tema saberes docentes: 

 

QUADRO 01 – QUADRO COMPARATIVO – TARDIF e SHULMANN 
 
 

CATEGORIA TARDIF SHULMANN 

PROFESSORES 

 
Docência - interação humana 

 
Docência - compreensão dos processos de ensino 
com o emprego de conhecimentos, compreensões 
e ações que consolidem aprendizagens 
 

SABERES 

 
Saber docente é plural: amálgama entre os 
saberes oriundos da formação profissional e de 
saberes curriculares, disciplinares e experienciais. 
Elementos que o constituem:  
Prática 
Diversidade 
Temporalidade 
Experiência 
Humanidade 
Cientificidade  
 

 
Trajetória pessoal e profissional: planificação, 
verbalização, experiencias e trajetórias de ensino; 
novas compreensões   
Categorias: 
 Conhecimento do conteúdo da matéria 

ensinada;  
 O conhecimento pedagógico (ou pedagogizado) 

da matéria; 
 Conhecimento curricular 
 Conhecimento contextual 
 Conhecimento do sujeito a ensinar 

CRÍTICAS 

 
Redução do saber a processos psicológicos e 
visões tecnicistas por competência.  
Concepções sociológicas tradicionais, que tem os 
professores como agentes de reprodução das 
estruturas sociais dominantes. 
 

 
Programas de formação de professores que 
procuram agrupar habilidades, conhecimentos 
disciplinares e pedagógicos apenas. 

ABORDAGEM 
RESSIGNI- 
FICADORA 

 
Saberes da experiência 
Pluralidade e heterogeneidade do saber. 

 
Conhecimento que os professores desenvolvem 
em suas trajetórias ao ensinar em diversas 
situações  
 

Fonte: Reelaboração da autora dos elementos de análise dos saberes docente em Tardif e Shulman  
 

As contribuições de Lee S. Shulman (1986) e de Tardif (2012), referem-se ao 

modelo de base de conhecimento e ao processo de raciocínio pedagógico, com 

relação aos casos de ensino e métodos, como estratégias de formação e de 

investigação de processos de aprendizagem da docência. As definições dos autores 

apresentam similaridades e se complementam, com relação à definição de docência 

a partir da ideia de que os processos de interação humana, requerem compreensões 

e ações que consolidem aprendizagens. Os autores referem-se à complexidade de 

aspectos e elementos que compõem a docência, a partir das formas como qualificam 

as categorias do trabalho curricular.  
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Os autores tecem críticas com relação à redução das visões psicológicas e 

tecnicistas que tendem a reduzir as formas de analisar a pesquisa sobre a docência, 

atribuindo uma atuação reprodutora e não criadora às práticas docentes. Os autores 

em perspectivas que se diferenciam, reconhecem, no entanto, a pluralidade dos 

conhecimentos e das formas metodológicas de atuar dos professores o que lhes 

confere possibilidades de ensinar em situações diversas. 

 Segundo Lee Shulman (1986), ao verbalizar sobre as formas como levam 

seus alunos a compreensões de noções e de conteúdos que ensinam, expressam um 

repertório de conhecimentos, saberes e caminhos metodológicos em suas práticas de 

ensino, evidenciando uma expertise sobre o ensinar. Nesse sentido, o professor que 

inova necessita de oportunidades para que possa falar e se expressar, bem como 

obter interlocução com relação às suas iniciativas inovadoras, nas quais possa 

dialogar sobre suas estratégias, atitudes e experiências pedagógicas, para se auto 

avaliar, sistematizar seus conhecimentos e saberes para uma docência inovadora. 

 

3.3 A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

DOS PROFESSORES INOVADORES 

 

Marcelo (2009) define a formação dos professores como, a área de 

conhecimentos, investigações teóricas e práticas, que no âmbito de Didática e da 

Organização Escolar, estuda os processos através dos quais os professores em 

formação ou exercício, se constituem individualmente ou em equipe, em experiências 

de aprendizagem. Através dessas experiências, adquirem e/ou melhoram seus 

conhecimentos, competências e disposições que lhes permite intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do ensino, para estabelecer mediações as 

mais diversas, que levem à aprendizagem dos seus alunos. (MARCELO, 1999, P.26). 

Para Marcelo (1999), o desenvolvimento profissional docente sugere evolução 

e continuidade, e para este autor, o objeto da formação docente está relacionado aos 

processos de formação inicial e/ou continuada, que possibilitam aos professores 

adquirir e aperfeiçoar seus conhecimentos, habilidades e disposições para exercer 

sua atividade docente, de modo a melhorar a qualidade da educação escolar de seus 

alunos. 

Marcelo (2009), atualizou este conceito, o qual demonstra a intencionalidade, 

a importância do planejamento e a busca pela qualidade da aprendizagem, como um 
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processo a longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades e 

experiências, planificadas sistematicamente, para promover o crescimento e o 

desenvolvimento da profissão docente. 

Radvanskei (2015), cita Kramer (2010), autora que discute a urgência em 

superar as dicotomias ou as cristalizações com que o trabalho pedagógico vem sendo 

feito e encarado, pois enquanto prática social, a prática pedagógica é rica, complexa, 

contraditória. Aponta ainda que a partir da tentativa de resgatar esse seu caráter 

dinâmico, é que pode se tornar possível dar conta da multiplicidade de aspectos 

envolvidos, no ensino atual, nos pontos de estrangulamento e nos dilemas 

enfrentados pelos profissionais da escola. 

A autora cita a necessidade extrema e crucial de redefinir o ato pedagógico, 

para (re)descobrir em que ponto os alunos aprendem. Kramer (2010) refere-se a uma 

grande distância entre o conhecimento acadêmico disponível sobre a escola e o 

trabalho concreto realizado nela. Ressalta que os professores e os outros 

responsáveis pela escola, estão desejosos de contribuições em seus trabalhos e 

destaca que para superar essa clivagem, é preciso estabelecer com os professores 

um processo sistemático de reflexão sobre a prática. Desta forma, as novas 

informações e questionamentos podem ser colocados em pauta nos processos 

formativos e o processo de construção de novas possibilidades de ensino, podem ser 

apropriados pelos professores a partir do apoio teórico-prático adequado. 

Pimenta (2000) afirma que se trata de formar o professor como agente capaz 

de desenvolver a atividade intelectual, que inclui os domínios dos conhecimentos de 

suas áreas e níveis de ensino, mas também o preparo intelectual que lhe dê condições 

de empreender leituras e análises do mundo natural, social e cultural. Esta perspectiva 

diz respeito a valorizar o trabalho do professor como intelectual e autor de sua 

atividade, significa dotá-los de perspectivas de análise, que os ajudem a compreender 

o contexto em que atua, do ponto de vista histórico, social e sobretudo cultural no qual 

se dá sua atividade docente. 

Consolidar um programa de formação docente continuada para os docentes 

da escola contemporânea, requer concepções e procedimentos coerentes com o 

fortalecimento deste repertório de conhecimentos, a partir das com atividades que os 

levem a integrar as questões contextuais, científicas e tecnológicas que configuram 

os novos interesses e necessidades dos estudantes da escola contemporânea. 
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Kramer (2010), propõe construir um processo no qual a prática docente 

possibilite as reflexões a partir de teorias e elas por sua vez, iluminariam o trabalho 

realizado, trazendo possíveis respostas para os professores, que a partir do seu 

próprio conhecimento, as incorporariam nas atividades docentes. Este processo ao 

ser instaurado na formação docente continuada, possibilita a relação entre a teoria e 

as práticas docentes, e tende a alimentar os processos de inovação, de forma 

compreensiva e fundamentada. 

Os movimentos de criação na prática docente inovadora, não são constituídos 

sobre as visões tradicionais, ou sobre o que está ultrapassado, ou ainda sobre o que 

está estabilizado por um habitus escolar, como detectou Bourdieu (1980). Estes 

movimentos estão a requerer liberdade para a busca do conhecimento que se 

desenvolve constantemente, o que torna necessário aquilo que ainda não está escrito 

nos livros.  

 

 

 

3.4 A ESCOLA NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO E A IDEIA DE INOVAÇÃO 

 

A escola é agora apenas mais uma entre as muitas agências especializadas 

na produção e disseminação do conhecimento e da cultura, uma vez que concorre 

com a evolução do conhecimento científico, e com as diferentes mídias e tecnologias. 

Enquanto a instituição escolar ainda se encontra presa à sala de aula, livros didáticos 

e currículos extensivos, defendendo-se da inovação. O mundo evolui cientificamente, 

também de forma desordenada, e surge povoado de máquinas, tecnologias e mídias. 

Diante deste cenário, como já se constatou, boa parte dos professores 

encontram-se inseguros sobre qual postura tomar, diante de alunos oriundos de uma 

nova realidade e de uma sociedade que os responsabiliza e à escola por assumir as 

mudanças necessárias aos processos da formação humana. Da mesma forma, 

percebe-se que as incertezas de métodos, tem levado à atitude de pesquisa, diante 

de situações para as quais os professores não se sentem preparados, mas que os 

levam à busca das mediações que passaram a testar para as aproximações à real 

aprendizagem dos estudantes, o que implica em uma atuação inovadora. Na 

sociedade contemporânea, a mudança de significados nas relações humanas e a 
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validação cultural de todas as formas de ser e estar, são questões contingentes e que 

desafiam os professores e educadores. 

Para Belloni ,  

 
a escola moderna, formadora do cidadão emancipado e autônomo, nascia 
sob o signo da palavra impressa que tinha uma conotação democrática e 
subversiva. A escola da pós-modernidade, do futuro terá que formar o 
cidadão capaz de “ler e escrever” em todas as novas linguagens do universo 
informal em que ele está imerso. (BELLONI, 1998, não p.) 

 
O que se faz necessário agora é a compreensão e a reflexão sobre os 

contextos educacionais existentes a fim incentivar na formação dos professores, sob 

novas perspectivas metodológicas, diferentes atitudes, que considerem a 

dialogicidade e projetos que integrem os novos processos culturais da sociedade 

contemporânea às áreas/ disciplinas da educação escolar. Estes caminhos são 

caminhos que se abrem para a construção da formação docente continuada no âmbito 

escolar e das mantenedoras, como processo seja dinâmico e constante. 

Hagemeyer (2014), com base em Guattari (1996), afirma que a escola é lugar 

social e por isso mesmo, de experiências, de discussões e de encontros que 

acontecem de forma natural, mas que podem também ser oportunizados. As 

discussões sobre as notícias e programações da TV, precisam ser abertas aos 

estudantes, desvelando aos jovens o entendimento sobre direitos humanos e sociais, 

entre outras questões que reafirmem suas opções éticas e suas singularidades, na 

direção da formação da cidadania contemporânea, como propôs (MORIN, 2011). 

 

3.5 OS PROCESSOS DE CATÁLISE E MEDIAÇÃO NOS SABERES DAS PRÁTICAS 

DOCENTES INOVADORAS 

 

A profissão docente, tem apresentado um caminho traçado dinamicamente 

pelo saber intelectual e prático dos professores que nela ingressam. Ser professor é 

acima de tudo compreender as formas do pensamento humano, para situar suas 

possibilidades e dificuldades dos estudantes ao assimilar noções e conteúdo de 

ensino, e estas incumbências exigem reflexão, tempo e experiência. É praticamente 

impossível desvendar as problemáticas de uma sala de aula, sem a pesquisa, as 

bases teóricas e a reflexão consciente ao propiciar respostas aos problemas diários, 

sem a vontade de conhecer o que está próximo e o que ultrapassa os muros da escola. 
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Este olhar empático, é que caracteriza essencialmente o professor como aquele que 

olha de forma ampla, aprofundada e compreensiva para seus estudantes. 

Como já citado, Hagemeyer (2006) definiu aqueles professores que assimilam 

e compreendem os novos conhecimentos e valores dos estudantes da escola 

contemporânea, gerados pelos processos científicos, tecnológicos e culturais 

contemporâneos notadamente os das mídias digitais, como professores catalisadores 

de um novo contexto em mudança. Ao problematizar suas práticas, constatou que 

buscavam novas possibilidades de tratar as identidades, necessidades e novos 

valores de seus alunos. 

Para analisar e identificar as possibilidades de suas novas práticas e 

estratégias, verificou que as preocupações desses professores se voltavam em 

grande medida às mídias de entretenimento, às novelas em voga no período, às 

notícias de violência e outras questões presentes nas relações dos jovens em 

constante comunicação nas redes sociais. Estas questões, consideradas dentro de 

uma categorização humano social, referia-se à análise de aspectos inusitados que 

revelaram a existência de um trabalho pedagógico ainda não escrito nos livros, 

portanto inovador, do ponto de vista de sua pesquisa. 

A busca de novas estratégias pedagógicas, segundo Hagemeyer (2014), 

deveria partir também de uma abordagem acerca dos valores dos jovens estudantes, 

considerando os significados e códigos presentes nas mídias digitais, e a partir de 

situações trazidas pelos estudantes para a sala de aula. Esta forma de configurar a 

prática docente, expressou o que a autora definiu como uma nova qualidade do 

trabalho pedagógico, exercida por professores considerados catalisadores, na 

condição de agentes culturais. 

A condução do trabalho educacional docente na sociedade contemporânea 

se voltada às velhas ou tradicionais práticas, baseadas numa tradição conservadora, 

tende a continuar a transmissão de conteúdo das disciplinas escolares reforçando a 

homogeneização cultural dos estudantes, e os valores dominantes da sociedade, que 

não servem mais. 

Nas mediações das práticas do trabalho didático pedagógico cotidiano, os 

professores constroem constantemente seus conhecimentos e procedimentos 

pedagógicos e os integram, catalisam ou amalgamam a outros tipos de temas, 

assuntos, saberes e contextos, dando origem a outros e/ou novos conhecimentos e 

compreensões. (HAGEMEYER, 2014). 
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A ideia de um amálgama, tratada também por Tardif (2012) e por Shulman 

(1987), aproxima-se da definição de catálise, no sentido de que nesses dois processos 

aglutinadores, são elaborados projetos ou planos de trabalho, selecionando as 

representações mais úteis de uma dada noção a ser ensinada. 

Para Shulman (1987), os professores recorrem a analogias, ilustrações, 

exemplos e explanações, informações e novos materiais que se incluem nas condutas 

que circulam na comunidade e/ou nas culturas dos estudantes, levando aos 

propósitos da aprendizagem pretendida (SHULMAN, 1986, p. 9). 

Para Imbernón (2010), nesta perspectiva, pensar em inovação é pensar em 

mudança. Para ele o desafio é examinar o que funciona, o que deve ser abandonado, 

desaprendido, construído de novo ou reconstruído, a partir daquilo que é velho. As 

mudanças repercutem muito e auxiliam a criar alternativas para o avanço educacional 

escolar, na perspectiva de tratar o ensino dos conhecimentos necessários aos alunos 

da escola básica, suas reais necessidades de aquisições de conteúdos científicos de 

referência, integrados às questões macrossociais, às interações sociais e culturais e 

aos valores éticos e de justiça social na sociedade contemporânea. 

A presença das tecnologias e das telecomunicações trouxe uma dinâmica 

diferente à maneira de se comunicar, de se informar e sobretudo, de aprender. Com 

o conhecimento descentralizado e fluído a partir de diversas linguagens e meios de 

comunicação, espera-se mais do papel do professor, que deixa de ser um transmissor 

de conhecimentos para se posicionar como um mediador de diversas linguagens, 

oportunidades educativas e garantias de aprendizagens . 
A ideia de um professor que media e que por isso também inova, é anterior 

ao advento das novas tecnologias. Teóricos como Célestin Freinet (1896-1966) e 

Janusz Korczak (1878-1942), já apresentavam o papel do professor como aquele que 

apoia e propicia o acesso ao conhecimento e não apenas aquele que o detém. 
Em definições mais recentes, o educador Reuven Feuerstein (1921-2014), 

que  dialogou sobre a teoria de Jean Piaget (1993), mediar não é o mesmo do que 

interagir ou ensinar. Para ele, são fundamentais a presença de algumas 

características para que se efetive a mediação: 

1 – Intencionalidade e reciprocidade - disponibilidade do mediador em utilizar 

o que estiver ao seu alcance para explicar da melhor maneira possível as noções que 

são necessárias para que os alunos assimilem o conhecimento de noções a serem 
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ensinadas em cada fase do ensino. Essas disposições dizem respeito a adaptar as 

linguagens tendo em vista a compreensão e o uso de mídias diversas. As novas 

formas de aprender podem estar articuladas mesmo com as tecnologias disponíveis 

durante o processo de aprender, ou conhecer. A intencionalidade do professor, deve-

se estar conectada ao desejo do aluno de aprender, o que, para Reuven Feuerstein, 

trata-se da reciprocidade. 

2 – Transcendência – Trata-se de uma característica que tem como objetivo, 

promover a compreensão de conceitos, de forma que eles possam ser aplicados em 

outras situações e contextos, que vão para além de uma situação pontual avaliativa 

de determinado conhecimento nas escolas. Exige a ampliação das possibilidades das 

aquisições e de uma assimilação inter e transdisciplinar, que transita por vários 

conhecimentos e perpassa as noções tratadas em uma disciplina ou área de 

conhecimento. 

3 – Mediação do significado - Um conceito compreendido se interliga a outros 

já assimilados pelos alunos. O papel de mediar o significado, é justamente de 

contribuir para essas conexões e assim, ampliar o processo de aprendizado. Essas e 

outras caraterísticas inerentes a um professor mediador, contribuem sobretudo, para 

o desenvolvimento da autonomia perante o conhecimento, o que significa contribuir 

para a formação de cidadãos capazes de fazer uma leitura consciente das situações 

que os cercam na sociedade em que vivem. 

Segundo Paulo Freire (1921-1997), o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas e mais autônomas no processo de ensino e aprendizagem. O 

professor, ao ensinar, também aprende. Neste caso, professor e estudante aprendem 

juntos, em um encontro democrático e afetivo, em que todos podem se expressar, 

fazer aquisições de conhecimentos e vivências culturais. Neste sentido Rubem 

Alves (1933), compreende a função de um professor, como a de instigar o estudante 

a ter gosto e vontade de aprender, de abraçar o conhecimento. 

Voltando-se aos processos culturais, Giroux (2003, p.112) considerou a 

contribuição de Bhabha (1998), autor que aponta a complexidade da cultura, âmbito 

que se torna um campo de negociações. Bhabha, de acordo com Giroux (2003), 

prestou um serviço à Pedagogia, alertando que “refinar as próprias capacidades de 

argumento racional e retórico” não basta. Na contemporaneidade, é urgente invocar 

outros aspectos, citando a emoção e o afeto, como essenciais na formação dos 

indivíduos e coletividades sociais.  
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Sobre essa questão, Giroux (2003) cita Bhabha (1998), o qual torna o 

pedagógico também político, levando a sério aqueles mapas de significado, de 

investimentos afetivos e de desejos sedimentados que proporcionam que os 

estudantes conectem suas vidas e suas experiências cotidianas com aquilo que 

aprendem. Pressupõe que os estudantes sejam movidos por suas paixões e 

motivados, em parte, pelos investimentos afetivos e conscientes que trazem e que 

precisam desenvolver no processo de aprendizagem. (GIROUX, 2003, p.114). 
 

3.6 AS INDAGAÇÕES PARA A PESQUISA SOBRE AS PRÁTICAS DOCENTES 

INOVADORAS 

 

Marcelo (1997) valorizou o tempo para a busca de conhecimento na carreira 

do professor. Dentro deste campo de estudos, habituou-se tratar da pesquisa do 

professor, como aquele que se torna ou deveria se tornar um eterno pesquisador. No 

entanto, não só da pesquisa acadêmica vive o professor, mas também da pesquisa 

diária no momento do planejamento e de suas produções didáticas e metodológicas, 

que ocorrem dentro da sala de aula com seus alunos, que constituem seu contexto de 

atuação. 

A seguir, apresenta-se uma representação visual da síntese das categorias 

observadas nas práticas dos professores inovadores pesquisados: 

FIGURA 01 – CONCEPÇÕES E METODOLOGIAS DAS PRÁTICAS DOS  
PROFESSORES INOVADORES 
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Fonte: Elaboração da autora com base nas concepções e metodologias identificadas nas práticas 
inovadoras 

Sobre estas afirmações Menga Lüdke (2001) constatou, a partir da 

apresentação de outros estudiosos do assunto, que convivem nas escolas, várias 

concepções de pesquisa. Para a autora, existem estratégias inclusive para realizar 

uma união entre estas diferentes formas de pesquisar, principalmente aquelas que 

ocorrem a nível universitário e aquelas que ocorrem dentro da escola. Existe uma ideia 

de beneficiamento para ambas as partes, o que Lüdke busca desenhar estes 
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processos, considerando situações concretas, sem subjugar nenhuma delas à outra. 

Acrescenta a autora:  

 
Apesar dos limites constatados e da falta de uma política governamental de 
valorização do magistério, é preciso reconhecer que há condições para a 
realização de pesquisas, dentro dos estabelecimentos escolares 
pesquisados. Mas também é preciso reconhecer a falta de clareza sobre que 
pesquisa poderia ser considerada indicada, para responder às necessidades 
sentidas pelos professores e assim contribuir para o crescimento do seu 
saber. (LÜDKE, 2001, p. 92).  

 

Acredita-se que a principal questão em relação à pesquisa e, 

consequentemente à formação dos professores, diz respeito exatamente às 

necessidades do professor, que se caracterizam como algo ao mesmo tempo 

específico e pertencente a um conjunto maior, o seu desenvolvimento profissional. 

Tais pesquisas fazem sentido quando respondem a indagações concretas da 

vida profissional do professor e ainda quando as respostas podem ser atestadas e 

comprovadas na sua própria escola, na sua própria sala de aula, com seus alunos. 

Compreende-se que a pesquisa e a formação do professor devem ter o apoio 

teórico e empírico na realidade em que este se insere, até porque cada escola 

apresenta um contexto diferente, e logo as respostas tornam-se diferenciadas. Os 

referenciais das atividades dos professores na pesquisa, tiveram o propósito, de 

contribuir para novas leituras, lógicas e aproximações dos cursos de formação 

docente, de Pedagogia e demais licenciaturas. Com base em Giroux (2003), citado 

por Costa (2010), 

 
Reitera-se a necessidade de uma abordagem mais ampla e plurifacetada com 
relação aos cursos de Pedagogia e das licenciaturas, que contemple as 
interfaces entre a educação escolar, a escola e a cultura e os sujeitos 
implicados, os estudantes da escola contemporânea. Requisita-se a 
retomada nos currículos de formação docente, dos processos valorativos da 
cultura jovem, sob novas óticas e perspectivas (COSTA, 2010).  

 

Os currículos para a formação docente, demandam a integração dos 

processos culturais e valorativos da cultura jovem, gerados também pelas mídias 

digitais, e pelas novas relações e formas de comunicação vividas entre os estudantes 

desta nova era. Propõem Costa e Giroux (2003), que as estratégias e atitudes dos 

professores inovadores possam ressignificar a vida escolar e pessoal desses 

estudantes, dando passos significativos que configuram a inovação cotidiana em suas 

práticas e atitudes. 
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Os processos metodológicos desenvolvidos, inicialmente referiram-se aos 

professores e suas estratégias de ensino e formação dos estudantes. Buscou-se 

analisar estes movimentos de atuação a partir de seus contextos articulados a suas 

concepções, procedimentos e posteriormente a suas práticas de ensino. A seleção de 

professores a partir de critérios de inovação revelou certa reserva dos docentes em 

se assumir como professores que inovam. No entanto, ao analisar as práticas dos 

professores pesquisados, pode-se dizer que aí foram desvelados ao pesquisador e 

aos próprios professores sua disposição em se constituir como docentes inovadores, 

como se poderá constatar a partir das análises da pesquisa. 

 

4 OS PASSOS DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A pesquisa em educação, deve significar um processo de construção e 

reconstrução de conhecimentos desta área, para além dos que já estão disponíveis. 

É uma tarefa sobre a qual muitos teóricos têm se debruçado para fornecer as 

teorizações necessárias para a identificação das metodologias de investigação sobre 

os fenômenos do campo educacional. Para Franco (2003),  
 

 a pesquisa em educação desvela peculiaridades, ao trabalhar com 
objeto de estudo multidimensional, mutante, em que o caráter sócio–
histórico de suas práticas faz com que cada situação educativa seja 
sempre única, irrepetível, com imensas variações no tempo, no 
espaço, nas formas organizativas de sal dinâmica e no caráter de sua 
intencionalidade” (p.190, 2003).   

 

A esfera educacional escolar, é um universo particularmente envolto em um 

emaranhado de relações e inter-relações, e por isso, para Lüdke e André (1986) a 

abordagem qualitativa é a que melhor se enquadra como proposta metodológica de 

investigação, a qual será utilizada neste trabalho. 

Essas autoras ressaltam na pesquisa qualitativa, a possibilidade da 

apreensão da realidade fluente e contraditória contextual, considerando-se a 

identificação das formas de interação humanas e sociais, de valores, crenças e 

interesses, aos quais o pesquisador atribui significados passíveis de interpretação. 

Lüdke e André (1986) alertaram sobre os efeitos da pesquisa tradicional baseada no 

positivismo de Comte, no qual o método de estudo dos fenômenos sociais deveria se 

aproximar daquele utilizado pelas ciências físicas e naturais. Seguindo os moldes da 
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pesquisa tradicional, o pesquisador social adquiriria uma falsa neutralidade, 

colocando-se acima da esfera de atividades comuns e correntes do ser humano. 

Porém, segundo Pires (2008, p 154), “...é próprio da pesquisa qualitativa ser flexível 

e descobrir, construir seus objetos, à medida que a pesquisa progride.” 

Para Chizzotti (2003), a pesquisa qualitativa admite uma realidade fluente e 

contraditória na qual, considera-se que a partir das interações humanas e sociais, os 

participantes carregam consigo valores, crenças e interesses, aos quais o 

pesquisador atribui significados passíveis de interpretação. 

Por outro lado, o pesquisador traz suas teorizações, valores e significados, 

que estarão em interação com os pesquisados, considerando os procedimentos a que 

se propõe para os objetivos propostos em sua investigação. De acordo com Bogdan 

e Biklen (1982), citados por Lüdke e André (1986, p.14), a pesquisa qualitativa 

“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar a perspectiva dos participantes”. 

Lüdke (2001) constatou que convivem nas escolas vários tipos de concepções 

e formas de pesquisa, bem como estratégias para realizar a união entre estes 

diferentes processos de investigar, principalmente aquelas produzidas na relação 

entre a universidade e dentro da escola. Existe um beneficiamento para ambas as 

partes, ao desenhar este campo de estudo a partir de situações concretas. 

Neste sentido, buscou-se nesta investigação, promover a aproximação direta 

com os professores inovadores, a fim de captar suas verbalizações acerca do contexto 

em que estão inseridos, pois entende-se que a aproximação à prática docente 

cotidiana, das pesquisas feitas na universidade, pode trazer contribuições 

significativas à educação como um todo. 

Além disso, a partir dos elementos apresentados por Lüdke e André (1986), 

cabe relacionar os principais procedimentos utilizados, referentes aos dados 

coletados que foram predominantemente descritos, verbalizados ou mesmo narrados 

pelos professores participantes desta pesquisa, dentro de um ambiente natural e da 

relação próxima da pesquisadora. 

Os procedimentos da pesquisadora visaram estabelecer confiança e 

oportunizar liberdade para expressar opiniões, experiências, levantamento de 

dificuldades e movimentos de criatividade, novas ideias e atitude de pesquisa que 

pudessem explicar o movimento da inovação no exercício da docência, na atuação e 
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práticas pesquisadas. Ao tratar do desenvolvimento de uma pesquisa que se situa no 

âmbito da atuação e prática docente na escola contemporânea, necessitou-se da 

observação, da análise documental e da aplicação de instrumentos de coleta de dados 

para conhecer os professores, suas concepções, formas de atuação e práticas. 

A preocupação com os processos da prática inovadora desenvolvidos pelos 

professores, foi muito maior do que com um resultado ou produto. O significado que 

os participantes da pesquisa conferiram às atividades, as relações com os alunos e 

as vivências da vida escolar, reveladoras de criatividade e inovação nas atividades 

realizadas, constituíram focos da atenção da pesquisadora e pedagoga. 

Partiu-se inicialmente, da seleção dos profissionais professores que se 

aproximassem do perfil do professor inovador. Esses professores desenvolvem a 

docência no âmbito de escolas públicas e particulares, frequentadas por grupos 

diversificados de alunos/as, que no contexto social e cultural contemporâneo, 

manifestam novas formas de ser, estar, comunicar e conhecer. Para os professores 

que foram selecionados, os enfrentamentos e pontos de apoio presentes, motivam 

uma prática diferenciada e/ou inovadora, pois compreendem que há novas 

necessidades que decorrem das mudanças científicas, de novas tecnologias e de 

novos valores entre os estudantes. 

Os professores passam a compreender tais movimentos e constatam que as 

práticas tradicionais não mais resolvem as necessidades do ensino com relação aos   

alunos/as.  Por outro lado, os professores procuram pontos de apoio e de motivação 

para desenvolver essa prática inovadora. Ao detectar tais necessidades, indicam suas 

dúvidas, angústias e enfrentamentos, aos quais as equipes pedagógicas precisam 

estar atentas, sobretudo ao propiciar a formação continuada prevista pelos órgãos 

oficiais e pela própria escola. 

 
 
4.1 DEFININDO O GRUPO SELECIONADO 

 

O grupo de participantes da pesquisa, foi selecionado a partir dos seguintes 

critérios: professores em exercício da docência, de escolas públicas ou privadas, que 

apresentassem uma prática docente não comum,  ou seja, que se destacassem por 

apresentar estratégias  diferentes do convencional, com características novas em sua 

área de ensino, tais como criatividade, uso de novos instrumentos da mídia, 
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desenvolvimento de novas metodologias de ensino, e estabelecimento de novas 

relações com outras áreas e linguagens (teatro, literatura, uso de instrumentos da 

tecnologia digital, etc..), com resultado favorável para a aprendizagem de seus alunos. 

Neste caso foi importante conhecer a forma como detectaram estas necessidades de 

mudança para uma atividade nova ou que desse conta de interesses e necessidades 

até então não considerados. 

A pesquisa partiu do princípio de que o desenvolvimento da profissionalização 

do professor, se dá na relação entre o reconhecimento dos saberes docentes e o 

processo de construção de estratégias e metodologias de ensino como práticas 

inovadoras para o desenvolvimento do trabalho curricular no sentido de contemplar 

as mudanças relativas aos processos culturais contemporâneos e sua manifestação 

na escola. 

Para a investigação dos saberes e conhecimentos dos professores 

inovadores, foram selecionados professores que se destacaram por desenvolver 

estratégias de ensino diferenciadas e/ou inovadoras em suas metodologias de ensino. 

Definidos estes critérios, a pesquisadora selecionou o primeiro grupo de professores, 

primeiramente dentre profissionais conhecidos em sua área de atuação e da 

orientadora, a fim de estabelecer contatos. 

A seleção de professores para compor a lista inicial de participantes, ocorreu 

a partir de contato com as escolas nas quais possuíam algum vínculo, a partir de 

premiações, destaques em exposições, apresentações em eventos de área específica 

e divulgação de material impresso de comunicação jornalística. A postura do professor 

de fazer algo fora do convencional, chamou a atenção da pesquisadora, levando ao 

convite para participar da pesquisa. 

A partir da listagem inicial, a pesquisadora enviou convites, pela via de correio 

eletrônico, apresentando a proposta de investigação e convidando para a participação 

na pesquisa. 

Esses professores compuseram a amostra da presente pesquisa, 

considerando que “a expressão amostra” pode conter uma dupla significação. Há um 

sentido estrito ou operacional, ela designa exclusivamente o resultado de um 

procedimento visando extrair uma parte de um todo bem determinado. No sentido 

amplo, ela designa o resultado de qualquer operação visando constituir o corpus 

empírico de uma pesquisa. Segundo Pires (2008), “a noção de amostra concerne 
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tanto às grandes investigações por questionário, quanto às pesquisas referidas a um 

único indivíduo.” (PIRES, 2008. P. 154). 

Desta forma, foram selecionados 30 professores que se destacaram por sua 

prática, conforme se descreveu, considerada inovadora para a pesquisadora, partindo 

do princípio de que a inovação em educação deve conduzir à aprendizagem, e 

considerando as relações a serem estabelecidas com as mudanças contextuais 

sociais e culturais do contexto contemporâneo, de forma consciente e crítica. 

Trata-se de uma amostragem intencional, pois foram selecionados casos de 

atuação, práticas e atividades relacionadas a movimentos de professores inovadores, 

que podem contribuir para a pesquisa proposta, considerando que inovação é a 

mudança deliberada e conscientemente assumida visando uma melhoria de uma ação 

educativa. 

 

4.2 ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O TEMA PESQUISADO 

 

Para o estudo exploratório inicial, optou-se por um mapeamento sobre as 

produções científicas nesta área, para identificar a existência de pesquisas e/ou 

contribuições científicas sobre o tema investigado. Nesta perspectiva, adotou-se como 

palavras chave: “inovação em educação”; “práticas pedagógicas inovadoras”; 

“educação e tecnologias”. 

Considerando ser um vasto tema, com um universo muito numeroso de 

produções, a pesquisa foi delimitada, estabelecendo critérios de seleção. Sendo 

assim, a pesquisa exploratória (ANEXO 1), foi feita em dois locais de credibilidade e 

validada quanto à comunicação científica, a saber: CAPES, UFPR, SCIELO, 

Plataforma Sucupira e Google acadêmico. 

Nesta busca, foram selecionados artigos e dissertações de mestrado, na área 

de Educação, a partir das palavras chave que nortearam este estudo exploratório. A 

princípio buscou-se apenas os trabalhos a partir das expressões “inovação em 

educação” e “práticas pedagógicas inovadoras”. No entanto, a busca quanto ao tema 

“práticas pedagógicas inovadoras”, conduziu repetidas vezes para o tema “educação 

e tecnologias”, o que levou na sequência, a se incluir esta temática na busca. 

Tratou-se também de delimitar a pesquisa quanto ao espaço de tempo, 

definindo o período de 2012 a 2016, como referência temporal a ser considerada na 

pesquisa, por ser o período mais recente possível de ser pesquisado, de acordo com 



85 
 

 

o cronograma do Programa do Mestrado Profissional. Além destes filtros, optou-se por 

trabalhos escritos na Língua Portuguesa e publicados no Brasil.  

Os poucos trabalhos encontrados foram considerados de forma comparativa, 

a fim de se identificar posicionamentos similares entre eles, e de identificar também 

particularidades e as tendências de pesquisa em torno desta temática. Os resultados 

desta busca encontram-se mais adiante, no item que trata do campo análise dos 

dados coletados. 

 
4.3 TRAÇANDO O PERFIL DO PROFESSOR INOVADOR A PARTIR DE 

CATEGORIAS DE PRÁTICAS INOVADORAS 
 

Após fazer a pesquisa exploratória entre os trabalhos científicos produzidos 

sobre as práticas de professores inovadores, a partir das palavras-chave identificadas, 

iniciou-se a investigação, a partir de um questionário semiestruturado. Este 

instrumento foi elaborado, para delinear o perfil do professor inovador, para investigar 

suas características e as implicações presentes no desenvolvimento de novas 

práticas, bem como as questões necessárias para o processo de formação docente 

continuada (ANEXO 2). 

Segundo Pires (2008, p. 156), de forma geral, “há duas formas de produzir 

dados ou provas empíricas: o qualitativo e o quantitativo”. Em seu posicionamento, 

um não se sobrepõe ao outro, mesmo em uma pesquisa qualitativa, os números são 

importantes para a revelação de dados e/ou resultados significativos. O questionário 

mostrou ser uma boa ferramenta que atendeu às necessidades da pesquisa. 

Em seguida, selecionou-se um grupo de professores com características já 

definidas no universo e amostra de pesquisa. Inicialmente, como abordagem pessoal, 

foi feito um convite a cada professor selecionado para participar da pesquisa e, 

mediante o aceite do participante, o questionário foi enviado por e-mail, e previamente 

por contato eletrônico. 

Foram enviados 30 questionários, sendo que destes, foram devolvidos 16 

questionários respondidos. Com os questionários em mãos, os dados foram tabulados 

(ANEXO 3) e analisados posteriormente. 

 

4.4 APROFUNDAMENTO DE DADOS: A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA  
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Os resultados obtidos no estudo exploratório e nos questionários, 

relacionados com a pesquisa teórica, suscitaram elementos a serem aprofundados. 

Com isso, a partir do levantamento teórico e a partir dos dados coletados nesta 

primeira fase, entendeu-se que a entrevista seria o caminho mais adequado para se 

esclarecer os pontos que surgiram até então. 

No segundo momento, optou-se pela entrevista padronizada semiestruturada, 

pois com ela seria possível conduzir de forma mais aprofundada o procedimento, 

embora tenha se permitido ao/à entrevistado/a, a liberdade de expressão de suas 

opiniões e ideias. As entrevistas foram gravadas com o recurso de áudio e, 

posteriormente, transcritas (ANEXO 5) para a análise e sistematização de dados. 

A entrevista, numa pesquisa qualitativa, adquire uma função importante, e foi 

por meio deste instrumento, que foi possível captar os dados da subjetividade do 

discurso do professor entrevistado. Cabe ao pesquisador, a compreensão das formas 

de abordagem neste processo, para a fidedignidade dos resultados da pesquisa 

(POUPART, 2008). 

A opção por entrevistas qualitativas, segundo Poupart (2008), se dá 

basicamente por três argumentos. O primeiro, de ordem epistemológica, consiste em 

se fazer a análise das realidades sociais segundo a perspectiva dos atores sociais, ou 

seja, compreender e interpretar suas realidades. O segundo, de ordem ética e política, 

implica nas possibilidades de conhecer e compreender internamente os dilemas e 

questões enfrentados pelos atores sociais. Por fim, o terceiro argumento, de ordem 

metodológica, refere-se à entrevista, que se coloca como instrumento de informação 

capaz de elucidar as realidades sociais e, principalmente, como instrumento 

privilegiado de acesso à experiência dos atores. 

 
“...as entrevistas constituem uma porta de acesso às realidades sociais, 
apostando na capacidade de entrar em relação com as outras. Do outro, 
essas realidades sociais não se deixam facilmente apreender, sendo 
transmitidas através do jogo e das questões das interações sociais que a 
relação de entrevista necessariamente implica, assim como do jogo complexo 
das múltiplas interpretações produzidas pelos discursos.” (POUPART, 2008. 
p.215)  

 

Nesta perspectiva, foram selecionados 7 professores participantes para a 

entrevista. Os critérios para esta seleção referiam-se à apresentação de um trabalho 

ou projeto inovador, observado nas respostas ao questionário já aplicado, bem como 
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pela percepção de características demonstradas pelo profissional, o que revelou um 

perfil inovador, considerando os critérios da pesquisa. 

As entrevistas aproximaram a pesquisadora mais desses atores sociais, os 

professores inovadores, para investigar e conhecer, sob seu ponto de vista, a 

realidade do exercício da docência. Esta pesquisa acabou por focalizar o já referido 

grupo de sete professores, os quais sinalizaram importantes pontos de reflexão que 

se tornaram referenciais da docência inovadora, para a formação continuada, em 

direção ao desenvolvimento profissional docente.  

 
4.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Durante todo o desenvolvimento da pesquisa, os dados apreendidos da 

realidade e prática observada, foram sendo coletados, primeiramente por meio do 

questionário e em seguida a partir das entrevistas. Segundo Lüdke e André (1986, p 

23), “Evidentemente, essas fases não se completam numa sequência linear, mas se 

interpõem em vários momentos, sugerindo apenas um movimento constante no 

confronto teoria-empiria”. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 23) 

O pesquisador, para suas posições, precisará se posicionar considerando 

dois pontos de vista, no mínimo, a fim de ajustar a adequada “distância e triangulação” 

dos conceitos e se posicionar definitivamente após a análise dos dados obtidos. 

Portanto, os pesquisadores organizacionais têm a possibilidade de melhorar a 

precisão de suas avaliações, utilizando metodologias distintas, coletando dados de 

diferentes formas, analisando tais dados por métodos distintos ou até mesmo, 

empregando-se diferentes pesquisadores para o estudo de um mesmo fenômeno. 

(FLICK, 1992). 

A triangulação, significa olhar para o mesmo fenômeno, ou questão de 

pesquisa, a partir de mais de uma fonte de dados. Informações advindas de diferentes 

ângulos, podem ser usadas para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de 

pesquisa. Limita os vieses pessoais e metodológicos e aumenta a generalização de 

um estudo (DECROP, 2004). 

Segundo Jensen e Jankowski (1993), existem quatro tipos de triangulação. A 

primeira é a triangulação de dados, que trata das diferentes dimensões de tempo, de 

espaço e de nível analítico, a partir dos quais o pesquisador busca as informações 

para sua pesquisa. A segunda é a triangulação do investigador, que trata da 
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construção da equipe composta por investigadores de diferentes áreas do saber. A 

terceira é a triangulação de teoria, a qual pressupõe a abordagem do objeto empírico, 

por perspectivas conceituais e teóricas diferentes. A quarta, refere-se à triangulação 

de métodos, que é a forma trabalhada e assumida na presente pesquisa, adotada 

quando se utilizam diferentes métodos de investigação para a coleta de dados e a 

análise do objeto em estudo. 

Utilizou-se, portanto, como métodos de coleta de dados nesta pesquisa, a 

observação, os questionários e as entrevistas, conforme quadro a seguir: 

 
QUADRO 02 – DESCRIÇÃO DE TRIANGULAÇÃO DA PESQUISA 

 
MÉTODO CARACTERÍTICAS AMOSTRA 

Observação 

A observação ocorreu de forma não sistemática, com o objetivo 

de identificar e selecionar possíveis participantes para a 

pesquisa. As fontes de observação foram eventos 

educacionais, meios de comunicação da área educacional e 

indicações de profissionais, 

indefinido 

Questionário 
Os questionários semiestruturados foram encaminhados para 

30 possíveis participantes selecionados a partir da observação. 
16 participantes 

Entrevista 

As entrevistas foram feitas com participantes dos questionários 

que aceitaram o convite de participar de uma fase mais 

aprofundada da pesquisa. 

7 participantes 

Fonte: Elaboração da autora com base em Flick (2009). 
 

Para Flick (2009), a interpretação dos dados é o centro da pesquisa 

qualitativa, cuja função é desenvolver a teoria, servindo de decisão sobre quais dados 

serão trabalhados. Assim, após a coleta dos dados, se fará a análise dos mesmos de 

forma descritiva e explicativa, contextualizando-os em relação à realidade encontrada, 

sempre à luz dos autores selecionados para este estudo. 

A partir disso, buscar-se-á socializar os resultados da pesquisa, a fim de 

proporcionar ao maior grupo de docentes e pedagogos possível, possibilidades de 

reflexão sobre sua prática, do ponto de vista da inovação necessária ao ensino e 

formação humana na escola atual.  

Acredita-se que a sistematização dos dados da pesquisa, suscita a reflexão 

fundamentada sobre a ação docente, e suas reais necessidades no sentido da busca 

por uma formação docente continuada na direção do desenvolvimento profissional, 
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rumo à formação da docência voltada à inovação, do ponto de vista do ensino e da 

aprendizagem social e humana, na escola contemporânea. 

 
4.6 A PROPOSTA DE UMA RODA DE CONVERSA COM PROFESSORES 

PESQUISADOS 

 

A necessidade do diálogo entre os professores selecionados para a pesquisa, 

teve o objetivo de oferecer um espaço a mais, de maior liberdade para que os 

professores comentassem sua participação da pesquisa, e a experiência relatada, no 

sentido de que pudessem ampliar suas reflexões sobre os exemplos das práticas que 

consideraram inovadoras em suas trajetórias, assim como se pudesse buscar definir 

os significados de inovação nos processos de ensino, aprendizagem e formação 

valorativa dos alunos durante a escolarização. 

As práticas inovadoras, tendem a ser vivenciadas individualmente pelos 

professores pesquisados, e as situações de troca de experiências e verbalizações 

sobre esses procedimentos, propiciam aos participantes a oportunidade de refletir 

sobre aspectos presentes nos temas desenvolvidos e nas metodologias explicitadas. 

Este momento da pesquisa possibilita confirmar as questões detectadas na 

pesquisa com relação à produção de práticas inovadoras, a partir dos referenciais 

indicados pelos professores na análise da investigação realizada. A troca de 

experiências entre os pares e com o pesquisador, pressupõe também a possibilidade 

de maior interlocução, uma vez que poderão falar de suas iniciativas, concepções, 

preocupações com a aprendizagem de seus alunos, diante de necessidades dos 

estudantes e de situações que demandam criatividade, novas atitudes, pesquisas que 

trazem a inovação em suas práticas. 

Como se verificou nas teorizações propostas por Lee Shulman (1987), quando 

os professores explicitam verbalmente os caminhos que seguem para obter a 

aprendizagem de noções, assuntos e conteúdo do currículo, revelam seus 

conhecimentos e saberes sobre métodos e formas de ensinar, e demonstram o que 

definiu como expertise, obtida em suas trajetórias como profissionais docentes. 

Na roda de conversa, a verbalização sobre as práticas engendradas pelos 

docentes pesquisados, se entrecruzaram com processos subjetivos presentes e 

identificáveis em suas narrativas, em diferentes trajetórias profissionais, experiências 

e conhecimentos de vida. As experiências nas práticas inovadoras pesquisadas, 
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levaram à constituição de compreensões dos professores sobre a sua função social 

docente, de realizar um trabalho significativo com os estudantes, ao propiciar as 

aquisições que identificam como necessárias aos alunos da escola básica atual. 

Os interlocutores são essenciais para as novas visões dos professores, os 

quais nesse processo de verbalizações, inserem-se numa teia discursiva de 

apropriação de saberes, conhecimentos, práticas, por meio de diálogos que se 

estabelecem entre pessoas diferentes, com experiências e materiais de trabalho e de 

estudo com os quais os professores têm contato.  

Dario Fiorentini (2010), destacou em um dos seus estudos, que os professores 

se sentem isolados em seu trabalho e colocam esperança de para a solução dos 

problemas, a união de esforços, as ações conjuntas. De certa forma, “não reivindicam 

cursos de atualizações presenciais em larga escala, mas preferem, ao contrário, ser 

protagonistas do processo de mudança e da produção dos saberes necessários para 

implementá-los” (FIORENTINI, 2010, p. 28). 

A técnica da roda de conversa, neste momento da pesquisa, representa a 

possibilidade de interlocução de forma ativa, na qual o professor verbaliza suas ações 

e processos que desenvolvem ao ensinar. Este é um momento de compartilhamento, 

singularização e visão do “outro”. No âmbito da narrativa, considera-se as atividades 

que tiveram destaque na pesquisa realizada, os discursos e narrativas dos 

professores, busca-se a possibilidade de analisá-los e traduzi-los. A roda de conversa 

possibilita retomar e repensar esse processo. 

No processo de formação dos professores, de acordo com os estudos de 

Rockwel e Mercado (1996), autoras que se referem ao percurso pessoal e profissional, 

do sistema em que está ou esteve vinculado, seja dos programas de formação dos 

quais participa ou participou, ou das escolas onde atua ou atuou, elementos diversos 

com os quais constitui seus saberes docentes atualizando-os constantemente de 

acordo com as exigências dos sujeitos e dos diferentes contextos em que está 

inserido. 

Durante as verbalizações e narrativas dos professores, foi possível constatar 

as afirmações de Kramer (2013, p. 41), citada por Radvanskei (2014) de que, [...] 

“Mudar é vencer a indiferença, estabelecer a diferença, alterar, se incomodar com a 

situação do outro, dos muitos outros. Nesse processo o conhecimento é marcado pela 

estética, contribuindo para pensar a vida de professores [...]”. 
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No dia da realização da roda de conversa, buscou-se obter dos professores 

suas opiniões e expectativas sobre os cursos de formação continuada. A ideia é que 

após a análise dos dados obtidos neste momento da pesquisa se pudesse tratar das 

perspectivas teóricas e metodológicas, em função de enfrentamentos na vida 

profissional atual, e da atuação em contextos diferenciados e singulares. 

Os professores participantes tiveram um encontro para a roda de conversa, 

realizado a partir de convite prévio, solicitado para que discutissem entre os 

participantes, as suas práticas, procedimentos, outras questões que consideraram 

importantes para os processos de ensino e inovação, buscando evidenciar os seus 

estilos de docência nesta perspectiva. Para esta atividade final, seguiu-se o seguinte 

roteiro para a realização da roda de conversa: 

Seleção de participantes: Participaram da roda de conversa, os professores 

colaboradores da pesquisa, que puderam demonstrar sua possibilidade de estar 

presentes na realização de um momento coletivo de diálogo sobre a pesquisa da qual 

participaram. Todos os participantes das entrevistas foram convidados, mas nem 

todos puderam se fazer presente. Desta forma obteve-se a presença de 5 professores 

no dia da roda de conversa. A seguir, são descritos os passos da realização desta 

atividade. 

1. Apresentação da pesquisa, em sua realização e sequência: A atividade foi 

iniciada com os agradecimentos da pesquisadora aos participantes. Em seguida, a 

pesquisadora fez a apresentação do andamento dos estudos e da pesquisa proposta 

na presente dissertação. Os professores foram informados dos objetivos da pesquisa 

proposta, e da qual participaram.  

2. Todo o andamento da pesquisa foi retomado de forma breve: o estudo do 

contexto histórico atual, e a transição entre a modernidade e a pós modernidade, como 

compreensões dos processos de mudança relativos à evolução científica, tecnológica, 

pedagógica e em todas as áreas da vida humana, que interferem nos estudantes da 

escola atual, e nas instituições escolares e seus professores. Buscou-se informar 

ainda, a metodologia de pesquisa adotada e os passos dos professores referentes ao 

estudo exploratório, entrevistas e a roda de conversa. 

3. Apresentação dos participantes: Para maior descontração dos 

participantes, buscando deixá-los mais à vontade para o diálogo, a pesquisadora 

promoveu inicialmente uma rodada de apresentações pessoais. Para manter o sigilo 
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da identidade dos participantes os identificaremos pela letra “P” seguida do numeral, 

sem ordem de importância ou hierarquia. 

Professores participantes:  
P1 – Professor(a) de Geografia do Ensino Fundamental – Anos Finais. 

P2 – Professor(a) de Física do Ensino Médio. 

P3 – Professor(a) de Matemática do Ensino Fundamental – Anos Finais e do 

Ensino Médio. 

P4 – Professor(a) de Sociologia e Cidadania do Ensino Fundamental – Anos 

Finais e do Ensino Médio. 

P5 – Professor(a) de Ciências do Ensino Fundamental – Anos Finais  

4. Apresentação e orientações para a roda de conversa: Após as 

apresentações, a pesquisadora deu orientações sobre o formato da roda de conversa 

e alguns avisos foram passados, e já permitindo que os professores se expressassem 

no início do trabalho. A pesquisadora orientou que todos participassem e se sentissem 

à vontade e em liberdade para expor suas ideias, buscando verbalizar sua atividade 

prática inovadora, e trazendo ideias correlatas, sem a preocupação de uma avaliação 

ou ideia de certo ou errado. De outra perspectiva, se possível que buscassem a 

objetividade e se ater às questões formuladas, preservando o tempo das 

apresentações e trocas. Os/as professores/as foram informados que a conversa seria 

gravada e houve consentimento.  

5. Proposição de questões e temas para verbalizações, relatos e trocas, 

buscando o debate e o diálogo sobre questões que tiveram temas de base para 

discussão: 

a. Como se constatou, existe um novo aluno na escola, quais suas características. 

b. Considerando o contexto de mudanças e a escola atual, o que é inovação, 

c. Na escola básica atual, o que é ser um professor inovador.  

d. Como percebem a Inter e transdisciplinaridade/ hibridismo no currículo. 

e. A utilização de novas linguagens. 

f. A possibilidade do uso consciente e pedagógico das tecnologias. 

g. Questões e preocupações com a interação social e os direitos humanos na escola 

básica.  

h. Quais as expectativas e necessidades para a formação docente continuada? 

6. Encerramento: Ao final, foi importante a ideia da devolutiva aos professores 

com relação à sistematização das questões tratadas tanto na roda de conversa como 
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da pesquisa como um todo, no sentido de compartilhamento dos referenciais finais da 

pesquisa sobre as práticas docentes inovadores, a partir do problema formulado 

inicialmente, com o conjunto dos professores das escolas de origem do grupo 

pesquisado.  

A ideia final também se referiu à construção de espaços de formação 

continuada considerando o desenvolvimento profissional dos professores na 

perspectiva da inovação na escola contemporânea. Os dados coletados nesta fase da 

pesquisa serão relatados no próximo capítulo. 

FIGURA 02 – CATEGORIAS DAS PRÁTICAS INOVADORAS 

 

 Fonte: Elaboração da autora com base nas categorias que emergiram 
                da pesquisa e nos dados obtidos para a análise das práticas inovadoras 
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5.1 O ESTUDO EXPLORATÓRIO – INTERESSES DE PESQUISA SOBRE 
INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO E PRÁTICAS DE PROFESSORES  
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selecionando produções científicas a partir de um estudo exploratório entre os 

trabalhos desenvolvidos e publicados nos meios de comunicação disponíveis on line. 

Com esta intenção, foram determinadas as palavras chave: Inovação em 
Educação, Práticas Pedagógicas Inovadoras, e posteriormente, Educação e 
Tecnologias, por entender que tais expressões se aproximavam do tema pesquisado. 

A seguir procedeu-se a um levantamento de artigos, teses e dissertações dentro dos 

universos da CAPES e SCIELO, ainda na UFPR, Eventos e Congressos em 

Educação, Plataforma Sucupira e Google Acadêmico. O recorte temporal foi definido 

no período entre 2012 a 2016, considerando que o maior interesse estaria 

concentrado em pesquisas desenvolvidas nos últimos 5 anos, quando deu-se início à 

presentes pesquisa pelo Programa de Pós-graduação em Educação, no Mestrado 

Profissional. 

Para este processo, foi necessário ler muitos artigos e algumas dissertações 

para ser possível selecionar aqueles que mais se aproximassem do tema desta 

pesquisa.  Em um primeiro momento, observou-se que existem muitos trabalhos 

acadêmicos produzidos sobre o tema ‘inovação’, mas constatou-se, no entanto, que 

na área da educação, a quantidade de produções desta temática mostra-se 

relativamente pequena. 

Assim, selecionando-se apenas os trabalhos relacionados ao tema 

‘educação’, a partir da palavras-chave “Inovação em Educação”, foram encontrados 

39 artigos. Destes trabalhos, 1 era da área de Linguagem, 4 na área de História, 5 da 

área da Saúde, 1 da área de Engenharia, 3 sobre Políticas Educacionais, 14 sobre 

Ensino Superior, 1 sobre Educação à Distância e 10 sobre práticas docentes 

inovadoras propriamente ditas, voltadas à Educação Básica. 

Como o presente trabalho focaliza as práticas docentes, foram considerados 

estes últimos dez artigos que tratam de práticas docentes inovadoras para uma leitura 

mais aprofundada. Destes, observou-se que a área de Ciências é a melhor 

representada, com um número maior de trabalhos e, nestes artigos, a inovação é 

relacionada a experimentos e atividades práticas. A maior incidência, é a relação da 

inovação com o uso de novas tecnologias, conferindo à prática pedagógica inovadora, 

uma conexão com as novas tendências da atuação e uso de recursos tecnológicos. 

Também se observou nestes artigos, uma preocupação com o currículo, ao se 

analisar suas posições quanto a engessar possibilidades, ou viabilizar a ocorrência de 

práticas inovadoras. 
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Usando as mesmas palavras-chave, “Inovação em Educação”, buscadas em 

dissertações de mestrado, foram encontradas 43.041 dissertações, sendo 2.465 em 

Educação, mas nenhuma que tratasse exclusivamente de “Inovação em Educação 

Escolar”. 

Neste caso, pela dificuldade em se encontrar trabalhos com a palavra-chave 

anterior, reduziu-se o filtro apenas para a palavra-chave “Inovação”, e então foram 

encontrados 367 trabalhos. Destes, apenas 8 se referiram à Educação. Das 

dissertações que tratavam de educação relacionada à inovação, a maioria restringia-

se ao Ensino Superior, destacando os formatos diferenciados de organização e na 

estrutura de cursos. No caso da Educação Básica, os trabalhos encontrados eram 

bem peculiares. Encontrou-se um trabalho sobre “Inovação no livro didático de 

Ciências”, um trabalho que trata do “Uso de tecnologias pelo professor”, um trabalho 

investigando “A inovação curricular no ensino de Física” e um trabalho propondo um 

“Método inovador para o ensino de Física”. Nos trabalhos encontrados nesta fase da 

busca, chamava a atenção a não existência da pesquisa desenvolvida por professores 

ou sobre a prática docente, o que nos levou a concluir que, quando se trata de 

educação escolar, raramente se remete à prática docente, colocando o tema distante 

da realidade de sala de aula. 

A partir desta percepção, a investigação avançou no sentido de buscar os 

interesses de pesquisa considerando as palavras-chave ou expressão “Prática 
docente inovadora” em artigos publicados entre 2012-2016. Foram encontrados 8 

artigos, sendo 1 na área de Administração, 3 na área de Saúde, 1 relacionado ao 

Ensino Superior, 1 relacionado à Educação Especial e 2 sobre práticas inovadoras 

propriamente ditas voltadas à Educação Básica. Destes últimos artigos, voltados a 

práticas docentes, um deles se referia à formação continuada e o outro à aplicação 

de um determinado software em sala de aula. O que chamou a atenção nestes dois 

artigos, é que ambos requerem conhecimentos prévios dos professores, muitas vezes 

inexistentes. Os artigos revelaram também, a necessidade de uma postura 

investigativa necessária por parte dos professores. 

Buscou-se em seguida, verificar os interesses de pesquisa em dissertações, 

com palavras-chave “Prática docente inovadora”, e constatou-se a não existência 

trabalhos. Neste caso, decidiu-se por selecionar dissertações com palavras-chave 

“Educação, tecnologias e inovação”, uma vez que se observou nos artigos 
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encontrados, que as práticas docentes pesquisadas estavam em sua maioria ligadas 

às tecnologias. 

Neste universo temático, foram encontradas 149 dissertações, sendo que 

destas, 8 dissertações eram sobre Políticas Educacionais, 4 na área de Fundamentos 

da Educação, 6 na área de Formação Profissional docente, 19 trabalhos na área da 

Saúde, 8 na área de Educação Especial, 32 voltadas para o Ensino Superior. Neste 

rol de dissertações foram encontrados 72 trabalhos, com temas voltados para práticas 

específicas de conteúdos de disciplinas curriculares, com utilização de Tecnologias. 

O que mais chamou a atenção nestes trabalhos, em que a busca partiu da 

relação entre educação, tecnologia e educação, é que as pesquisas tratavam 

normalmente de experiências específicas de professores em suas áreas e práticas de 

ensino, com as tecnologias. Nos trabalhos encontrados, a tecnologia é tratada como 

ferramenta de ensino e aprendizagem, utilizada por docentes, de diversas formas, e 

como apoio ao ensino. Existem relatos de experiências com Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem e com Uso de aplicativos e softwares, todas como meios para a 

aprendizagem de conteúdo específico das áreas de conhecimento. Existe também, 

mas em menor relevância, uma preocupação em desenvolver competências digitais, 

como pré-requisito para a sobrevivência do aluno fora do ambiente escolar. 

Tendo concluído esta fase do estudo exploratório, é possível afirmar que a 

produção científica acerca da inovação em educação escolar ainda é bem pequena. 

Algumas tentativas de pesquisa começam a despontar, porém o ambiente acadêmico 

do Ensino Superior parece favorecer com mais intensidade a produção de pesquisa 

sobre este tema. 

Sobre as escolas, e especificamente sobre a prática docente, os estudos e 

pesquisas mostraram concentrar-se em experiências específicas. O uso de recursos 

tecnológicos ou o interesse sobre este tema, é tido como sinônimo de uma prática 

inovadora. Não se observou nos trabalhos encontrados, a preocupação em se discutir 

a postura do professor ou seus procedimentos, atitudes ou condutas, diante do uso 

de novas tecnologias ou sobre a execução de práticas consideradas inovadoras. 

Observou-se aliás, que não se define o que vem a ser uma prática inovadora. 

Também não há a preocupação ou reflexão sobre as características do aluno 

e de suas expectativas com relação às práticas docentes nas escolas, mesmo diante 

das mudanças científicas e tecnológicas contemporâneas. 
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Nesta perspectiva, e a partir do mapeamento realizado, conclui-se que ainda 

há pouca participação dos professores em pesquisas, e que ainda não têm o hábito 

de olhar para sua prática de forma científica ou considerando os avanços necessários 

para sua atuação e formação, na escola atual. Observou-se que a tendência nas 

pesquisas parece se concentrar em desenvolver práticas, mais do que refletir sobre 

os fundamentos que as sustentam. 

 

5.2 CONHECENDO PROFESSORES COM CARACTERÍSTICAS DE PRÁTICAS 

INOVADORAS: DADOS OBTIDOS  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa sobre professores inovadores, optou-se 

pela aplicação de um questionário, a um grupo de 30 professores inicialmente 

selecionados, adotando os critérios da metodologia da pesquisa. Os questionários 

foram enviados a este grupo previamente selecionado, porém obteve-se o retorno de 

apenas 16 participantes. 

Após a análise dos dados coletados (ANEXO 3), chegou-se aos resultados 

abaixo descritos, a partir das questões indicadas. Na primeira parte do questionário, 

procurou-se caracterizar a identificação dos professores com relação a dados de 

idade, gênero, formação e tempo de serviço. A pesquisa contou com 57% de 

participantes que atuavam no regime de contrato privado e 34% em contrato público. 

Independentemente do tipo de contrato, 65% dos pesquisados atuam em escola 

particular e 35% em escola pública. Este dado poderia dar origem a uma nova 

indagação, sugerindo que as práticas docentes inovadoras seriam mais presentes na 

escola de rede privada, mas esta afirmação suscitou várias dúvidas e, diante do foco 

da presente pesquisa ser outro, não será aprofundada esta hipótese. 

Sobre o grupo pesquisado, a faixa etária dos participantes concentrou-se 

entre 20 e 40 anos de idade, sendo 37% entre 21 e 30 anos e 38% entre 31 e 40 anos, 

embora a pesquisa também tenha participantes abaixo e acima desta faixa, porém em 

menor número. Com esta informação, pode-se concluir que os professores mais 

maduros, tendem a ter maior disposição e talvez segurança em propor tentativas 

inovadoras em sua prática. O grupo pesquisado contou com 63% de homens e 37% 

de mulheres. Esta seleção não foi intencional, pois foi construída conforme a 

devolução dos questionários respondidos, não representando neste momento 

nenhuma variável para a pesquisa proposta. 
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Quanto à formação, 19% dos pesquisados é formado/a em Pedagogia e 75% 

destes/as, obtiveram formação em Licenciatura, sendo que destes/as, 42% em 

Matemática, 25% em Letras, 17% em Geografia, 8% em Ciências e 8% em Artes. As 

demais disciplinas do currículo foram contempladas na distribuição dos questionários, 

contudo não retornaram à pesquisadora, a fim de fazer parte da análise. 

O grau de escolarização dos participantes, refere-se a 63% com pós-

graduação, sendo que destes, 57% são especialistas e 6% são mestres. Este dado é 

relevante, pois sugere que muitos professores têm procurado ampliar a sua formação, 

recorrendo a cursos de formação continuada. 

Em relação ao tempo de atuação como docentes, o grupo pesquisado possui 

63% participantes, acima de 10 anos de atuação e 19% entre 5 a 10 anos de atuação, 

o que já nos mostra um cenário revelador entre a idade dos professores e o impulso 

de inovar, pois se imagina que professores inovadores são os mais jovens ou em início 

de carreira. No entanto, a pesquisa indicou que professores mais experientes, tendem 

a apresentar práticas inovadoras. 

A área de atuação nem sempre correspondeu à formação inicial, pois 

observou-se que 38% dos pesquisados atuavam como professores de Matemática, 

19% como professores de Língua Portuguesa, 13% como professores de Geografia, 

6% como professores de Ciências e os demais, estavam distribuídos em outras áreas 

e atividades escolares de apoio, como por exemplo coordenação de área e 

assistentes de ensino. 

 

5.2.1 As dificuldades encontradas no exercício da docência 

 

Após a sequência de questões com caráter de identificação, o questionário 

seguiu com questões de análise da prática do professor. Iniciou-se questionando 

quais são as maiores dificuldades para trabalhar como professor atualmente. Os 

participantes declararam que a maior dificuldade encontrada é o desinteresse que 

encontram por parte dos alunos. Citaram também como dificuldades relevantes, a falta 

de material de apoio e a falta de apoio da equipe pedagógico-administrativa da escola. 

Também apontaram que a dificuldade de aprendizagem dos alunos é um ponto que 

dificulta a atuação docente. 

Os professores ressaltaram outras dificuldades, como o fato de o sistema ser 

“conteudista”, no sentido de que há uma preocupação excessiva com cronogramas e 
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com conteúdo curricular, quando têm que transformar a informação em aprendizagem 

e quando acabam assumindo funções com relação a problemas familiares, levando a 

um desvio na atuação docente. Estas respostas revelaram o conflito em que os 

professores se encontram, quando buscam se desincumbir de um lado, com relação 

às aquisições dos alunos e de outro, com relação às demandas estruturais e da 

comunidade social em que as escolas se inserem. 

O professor também se insere e é sujeito da sociedade contemporânea e, 

portanto, vive sob as influências do avanço científico e tecnológico, e faz parte da 

diversidade social e cultural deste contexto. A partir desta inserção, percebe o 

desinteresse no aluno, e se esforça para buscar os meios de desenvolvimento de sua 

aprendizagem, considerando sua cultura e seu nível de compreensões. Essas são 

constatações do professor quando considera a realidade, ao planejar sua prática, 

como se pode verificar na questão a seguir. 

 
5.2.2 O planejamento de práticas: considerações do perfil sociocultural do aluno 

 

Para obter dados sobre o planejamento, a questão proposta referia-se à 

preocupação do professor com o perfil sociocultural dos seus alunos, ao planejar, e a 

resposta seria inicialmente objetiva: sempre, quase sempre, às vezes, quase nunca 

ou nunca. Metade dos participantes declararam que consideravam o perfil 

sociocultural dos seus alunos ao planejarem suas aulas, mas eventualmente, todos 

mostraram ter esta como uma preocupação. A parte que se preocupa com o perfil 

socioeconômico dos alunos ao planejar suas aulas, percebia que desta forma, as 

atividades e formas de ensino tenderiam a ser mais significativas e captando um maior 

interesse dos alunos. 

No entanto, quanto à fundamentação da prática, nos relatos dos 

questionários, observou-se que citaram autores específicos de suas áreas de 

conhecimento, mas revelaram dificuldade em descrever a proposta pedagógica que 

aplicam ou para fundamentar teoricamente esta prática. 

Com estas duas questões, percebeu-se que os professores pesquisados 

tinham consciência das necessidades dos alunos e demonstravam preocupação por 

uma aprendizagem mais significativa, porém não se percebia que houvesse 

compreensão dos fatores necessários para que ela acontecesse, podendo-se sugerir 
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que parte dos professores não tinham o aporte teórico necessário para estabelecer 

essas relações no ensino da escola atual. 

 

5.2.3 As mudanças no perfil do aluno  

 

Quando questionados sobre sua percepção quanto às mudanças no perfil dos 

alunos nos últimos anos de sua atividade docente, 75% afirmou ter percebido 

mudanças. Nos relatos dos entrevistados, algumas dificuldades com os alunos foram 

descritas como atendimento às mudanças observadas, o que os levou a modificar 

suas práticas. Os professores pesquisados comentaram que o interesse dos alunos 

por dispositivos móveis, como celulares e tabletes é significativo. Nas aulas, faz com 

que a atenção dos alunos se disperse, por um lado e por outro, constituem uma fonte 

de pesquisa. Alguns professores declararam não perceber diferenças, pelo pouco 

tempo de atuação.   

Dos professores que declararam ter percebido mudanças no perfil dos alunos, 

todos afirmaram que mudaram suas práticas. Em 3 questionários, justificaram que a 

mudança foi natural. Em 9 questionários, os participantes declaram terem sido 

direcionados para a mudança em virtude da necessidade imposta pela nova condição 

que se estabelecia na sala de aula, caracterizada por alunos com novas demandas, 

mais interessados por tecnologias e com pouco grau de atenção. 

As principais modificações que os professores empreenderam foi com relação 

ao esforço em olhar para os alunos de maneira individualizada; a busca de novas 

metodologias, levou a procurar contextualizar suas aulas, trazendo atualidades e 

curiosidades antes de desenvolver um conteúdo; lançaram mão do uso de novas 

tecnologias educacionais; desenvolveram laços de afetividade e empatia; 

desenvolveram aulas mais dinâmicas e com maior envolvimento e participação dos 

alunos 

 

 

 

5.2.4 O que é ser um professor inovador 

 

Solicitou-se que definissem:- o que é ser um professor inovador. As respostas 

qualificaram este como: “um professor que faz algo diferente”; “o professor 
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atualizado”; “aquele que busca novos recursos para suas aulas”; “professores que 

trazem novidades, sem serem dependentes de tecnologias”; “aquele professor que 

busca fazer coisas novas, novas tentativas de ensinar”; “o professor mais dinâmico”; 

“o professor que utiliza o espaço de forma mais criativa”; “o professor que sabe utilizar 

o contexto dos alunos para a construção do conhecimento pelos mesmos, e que tire 

de cena os métodos tradicionais de ensino”. 

Desta forma, percebeu-se nos relatos, que os professores entendem a 

inovação como “uma postura que vem de dentro e não somente uma condição imposta 

de fora”. Ao se questionar se se consideram professores inovadores, todos os 

entrevistados afirmaram que sim. As justificativas para esta autopercepção, se dá pelo 

fato de que todos se reconheceram, dentro da descrição das atitudes e procedimentos 

arrolados sobre “ser inovador”. 

Dentre os participantes, 56% relataram que as escolas em que trabalham 

incentivam um trabalho docente inovador. A maior barreira que encontram é o 

cumprimento de cronogramas e o engessamento do material didático. 

Sobre os recursos utilizados em sala de aula, os participantes citaram 

materiais diversos de sala de aula, específicos ou não de suas disciplinas, mesclando 

mídias com ou sem o uso de novas tecnologias. Observou-se, porém, o uso frequente 

de novas tecnologias nas aulas. Pode-se, portanto, citar os seguintes materiais e uso 

de tecnologias utilizados pelos entrevistados: computadores, lousa digital, 

equipamento multimídia, dispositivos móveis como celulares, tabletes, plataformas de 

aprendizagem virtual, videoaulas, softwares e aplicativos. Foram também citados os 

materiais usuais como lousa e quadro de giz, régua, transferidor, calculadora, som 

portátil, televisão e livros. Outros usos de materiais e atividades foram citados como 

de uso comum em sala de aula: material dourado, tangran e ábaco. Um dos 

professores participantes, declarou não ter recursos tecnológicos na escola em que 

trabalha, por ser uma escola pública de poucos recursos. 

Percebeu-se que nem sempre os professores se sentem à vontade para 

flexibilizar o currículo proposto em sua escola, sendo que 56% dos participantes 

declararam que somente “às vezes” isso é possível, e depende muito da área de 

atuação e do tipo da instituição oficial a que a escola se vincula. Nas escolas públicas 

é possível maior flexibilização, porém relatou-se que a falta de recursos, pode dificultar 

a produção de atividades. Segundo os professores, nas escolas particulares o 
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currículo é mais rígido e há maior controle da mantenedora ou rigidez no uso do 

material didático e de tecnologias. 

As propostas nas escolas particulares do grupo pesquisado, são colocadas 

de forma vertical, trazidas pelas coordenações ou direções. Além disso, os 

colaboradores apontaram a resistência de colegas em mudar, como um empecilho 

para a flexibilização do currículo. Também se manifestou a falta de aportes teóricos 

para uma possível mudança de trabalho pedagógico. 

 

5.2.5 O currículo e a interdisciplinaridade 

 

Quanto ao currículo e as possibilidades de um trabalho interdisciplinar, 

questionou-se sobre as formas de atuação do professor/a, e se em sua disciplina ou 

área de ensino, têm trabalhado nesta perspectiva. Dentre os participantes, 40% 

afirmaram conseguir atuar de forma interdisciplinar e 32% tinham dificuldades, e 

declaravam que quase não desenvolviam esta forma interdisciplinar. Daqueles que 

afirmaram conseguir trabalhar de forma interdisciplinar, alegaram essa possiblidade, 

por conta da área ou atividade de conhecimento em que atuam, a qual pode favorecer 

um trabalho a partir de outras áreas disciplinares, como é o caso de redação. Os que 

atuam de forma interdisciplinar, mencionaram que há maior envolvimento dos 

estudantes quando no trabalho cotidiano, em que outras disciplinas são relacionadas 

aos conteúdos trabalhados. 

Os professores que eventualmente trabalhavam de forma interdisciplinar, 

demonstraram ser favoráveis a esta forma de atuação, mas expressaram dificuldades 

relacionadas à estrutura engessada do currículo da instituição em que são docentes. 

Dos professores pesquisados, 32% alegaram que quase nem sempre conseguem 

atuar de forma interdisciplinar, alegaram que na maioria das vezes, a necessidade em 

cumprir um currículo é tão grande, que não conseguem propor um trabalho 

interdisciplinar. Em uma das respostas, a professora afirmou: “Geralmente, estamos 

em função da data de uma prova ou do simulado e quando se percebe, o ano terminou 

e cada um trabalhou a sua disciplina, sem pensar em fazer um trabalho mais unificado 

entre as áreas do conhecimento.” 

Ainda, manifestaram a falta de subsídios teóricos para uma atuação 

interdisciplinar e declarou uma professora que “[...] na formação acadêmica vê-se 
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muito pouco sobre a condução do trabalho interdisciplinar, de forma que a conversa 

entre os professores tem se tornado distante de temas interdisciplinares”. 

 

5.2.6 A formação continuada: opiniões, necessidades e expectativas dos professores  

 

Sobre a formação específica para atualizar e aprimorar a prática pedagógica, 

47% afirmaram sempre participar e 33% afirmaram participar eventualmente. Porém, 

44% dos participantes alegaram que nem sempre os cursos dos quais têm participado, 

promovidos pela mantenedora, têm auxiliado na melhoria de sua atuação e prática 

docente e 25% alegam não receber contribuição alguma. Apenas 31% reconhecem 

que os cursos ofertados pela mantenedora auxiliam em sua prática. 

Os temas citados nesta pesquisa, quanto ao interesse dos professores 

pesquisados podem ser agrupados em 5 áreas: Fundamentos da Psicologia 

Educacional; Didática e Metodologia; Recursos Educacionais; Políticas Educacionais 

e Profissionalização Docente. 

Com relação aos assuntos e temas adequados e necessários para a formação 

continuada do docente inovador, os tópicos citados foram os seguintes: Disciplina e 

indisciplina em sala; Atuação da Equipe pedagógica; A Polarização política; Psicologia 

educacional; Psicologia voltada aos estudantes; Práticas e teorias pedagógicas; 

Sociologia educacional; Percepção e múltiplas inteligências na educação; 

Planejamento de projetos; Ensino de matemática, pela via de projetos; Sala de aula 

invertida de Matemática; Laboratório interativo de Matemática; Tendências da 

educação matemática; Inclusão e educação matemática; Educação estatística; 

Instrumentos avaliativos e educação matemática; Novas metodologias; curso das 

novas mídias digitais e sua aplicação em sala; Perfil do aluno atual; Novas formas de 

ensinar; Tecnologias na educação; Múltiplas tecnologias, Formas diferentes de 

aprendizado; Uso de tecnologia; Métodos diferenciados como sala de aula invertida; 

Formação de professores a partir da conscientização da grandeza do magistério; 

Necessidade de constante aperfeiçoamento; Mídias e tecnologias; Formação, 

transformação e diversidade.  

 

 

5.2.7 A inovação na prática docente 
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 Para concluir o levantamento da aplicação do questionário, solicitou-se aos 

participantes que relatassem uma experiência sua de atividade pedagógica que 

julgassem inovadora. Os professores exemplificaram com as seguintes atividades: 

 O professor 1, da disciplina de Arte, relatou um projeto multidisciplinar com a 

disciplina de História, denominado Feira Gastronômica. “Os alunos gostaram, 

aprenderam noções de estética visual; história; matemática financeira; comunicação 

visual e acima de tudo aprenderam com o coletivo. Acredito que esta experiência 

inovadora tenha, de fato, construído uma rede significante para docentes/discentes 

da instituição, porque permitiu uma experiência interdisciplinar”. 

 O professor 2, de Matemática, construiu um Teodolito com os alunos. “As aulas 

de Matemática do 9º ano tiveram uma “medida” diferente. Alunos e professores 

colocaram a prática e a teoria juntas para desenvolver um dos objetivos propostos do 

trimestre – Trigonometria e o Teodolito. Os alunos construíram seus próprios 

teodolitos com materiais diversos, usando muita criatividade e empenho. O trabalho 

teve algumas etapas, como aulas expositivas, pesquisa, construção, medição e 

relatório sobre a utilização e os processos aplicados. Com os teodolitos prontos, os 

alunos foram desafiados a escolher um objeto para calcular a altura, dentre eles 

tivemos: altura da fachada do colégio, altura do mastro do espirobol e outros. Com 

isso calcularam a distância entre objeto e medida, mediram o ângulo de visão e 

tiveram que descobrir a fórmula trigonométrica adequada nesta aplicação. A 

construção do teodolito, possibilitou ao aluno a visualização de aplicações do conceito 

de trigonometria, uma experiência prática e significativa. As aulas foram 

desenvolvidas no Laboratório de Matemática e no pátio do Colégio”. 

 O professor 3, de Matemática também, utiliza o software Geogebra ® para 

mostrar para os alunos a relação existente entre o ciclo trigonométrico e as funções 

seno, cosseno e tangente. Segundo o professor: “Eles gostaram bastante, pois 

geralmente os professores passam muitos exercícios desse conteúdo e isso fica 

repetitivo demais. Dessa forma, pude mostrar o conteúdo de um outro ponto de vista 

e acredito que estimulou muito mais o interesse pelo conteúdo por parte dos alunos”. 

 A professora de Matemática entrevistada, relatou o uso de Xadrez em suas 

aulas para desenvolver o raciocínio lógico-matemático. Relata a professora que: “Esta 

atividade quando bem trabalhada, desenvolve muitos conteúdos de matemática e 

estimula o raciocínio lógico-matemático. Utilizo o jogo de xadrez, como apoio para as 

aulas de matemática”. 
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 O professor 4, de Língua Portuguesa falou sobre sua abordagem, que 

considera inovadora. Segundo o professor, “Vários alunos já me relataram que a forma 

descontraída das minhas aulas, ajuda no entendimento do conteúdo. Mantenho uma 

proximidade relativa para que se sintam confiantes. Tento equilibrar a cobrança do 

conteúdo em sala com o respeito e a confiança que podem sentir em mim. Os alunos 

pararam várias vezes minhas aulas para esclarecer dúvidas antigas da matéria e 

nunca me neguei. Primeiro “dou um leve puxão de orelha” e em seguida, explicou 

mais uma vez. Percebo que a paciência é uma grande aliada minha”. 

O professor 5, de Matemática, apresentou sua proposta de trabalho 

interdisciplinar, a partir da Robótica.  Relatou o professor: “Tenho a oportunidade de 

trabalhar com uma turma de robótica educacional com os conteúdos da Física. Esta 

metodologia é significativa para o ensino e aprendizado dos alunos, mas é ofertado 

para um número pequeno de alunos (20 alunos) por não fazer parte da matriz 

curricular, mas sim um trabalho pedagógico no contra turno. 

O professor 6, também de Matemática, descreveu sua experiência ligada ao 

cotidiano dos alunos: “Um trabalho que estou desenvolvendo com modelagem 

matemática – orçamento familiar – leva a entender o custo da cesta básica. Os 

estudantes pesquisaram nos supermercados, desenvolveram debates, elaboraram 

planilhas, e passaram a conhecer os gastos cotidianos, que não compreendiam. 

Passaram a compreender melhor as possibilidades da matemática no seu dia a dia”. 

O professor 7, de Geografia, descreveu sua abordagem com utilização de 

mídias diversas: “Trabalho bastante com música e uso muito o Rap como forma de 

aproximação do conteúdo e do interesse dos alunos; o Rap é o estilo musical que 

melhor dialoga com a periferia e com as minorias em geral.” 

Com a descrição das práticas relatadas, pode-se perceber que os professores 

pesquisados demonstram estar atentos às mudanças comportamentais e culturais dos 

alunos. A inovação se faz presente em suas práticas no momento que se compreende 

que velhas práticas não atendem mais à demanda agora presente na escola. 

Há indícios de que os professores pesquisados apresentam um perfil 

inovador, pois se permitem a mediação e a reflexão sobre sua prática. Preocupados 

com a aprendizagem efetiva e seus alunos, dedicam-se a pesquisar e buscar novas 

formas de ensinar. 

Nos relatos acima, percebe-se como ponto em comum a preocupação dos 

professores em instigar a partir destas atividades, o protagonismo do aluno. Em todas 
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as experiências, o aluno foi o centro da atividade e sua participação ativa fez com que 

a aprendizagem fosse significativa. Com isso, entendeu-se que uma prática inovadora 

leva em conta o aluno, de forma a envolve-lo ativamente no processo de ensino e de 

aprendizagem. 

A presente pesquisa, ainda revelou que os professores refletem sobre sua 

prática e buscam superar suas fragilidades, por meio de tentativas de uma ação 

pedagógica contextualizada. Os professores aqui pesquisados têm em comum a pré-

disposição em buscar novas metodologias, conhecer o aluno e buscar práticas mais 

interessantes e que o envolvam. Nesta tarefa, os professores inovadores são criativos 

e utilizam de diversas linguagens para atingir os discentes. 

 
5.3 A ENTREVISTA COM PROFESSORES INOVADORES SELECIONADOS 

 

Após a aplicação e levantamento de dados dos questionários, algumas 

questões puderam ser reconhecidas como indícios da existência de professores 

inovadores com o perfil procurado.  

A opção por ampliar e aprofundar as compreensões sobre as concepções, 

saberes e estratégias pedagógicas dos professores inovadores, levou a buscar na 

entrevista uma forma de maior aproximação entre a pesquisadora e os participantes 

colaboradores da pesquisa. Sabe-se que entrevistas gravadas e transcritas na sua 

íntegra, reúnem uma quantidade imensa de dados extremamente diversificados 

conforme a condição verbalizada de cada um. 

Segundo André (1983), a análise qualitativa de dados é um fenômeno 

recentemente retomado, que se caracteriza por ser um processo indutivo que tem 

como foco a fidelidade ao universo de vida cotidiano dos sujeitos, estando baseada 

nos mesmos pressupostos da chamada pesquisa qualitativa. Ela visa apreender o 

caráter multidimensional dos fenômenos em sua manifestação natural, bem como 

captar os diferentes significados de uma experiência vivida, auxiliando a compreensão 

do indivíduo no seu contexto. 

Neste sentido, os professores selecionados foram ouvidos e interpelados para 

falarem de sua prática em sala de aula. Apresentaram experiências docentes fora do 

convencional, não comuns,  com características novas em sua área de ensino, 

desenvolvidas a partir de novos paradigmas de educação e ensino,  cujas estratégias 

e concepções foram empregadas a partir de percepções sobre as mudanças de 
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interesses, necessidades e novas destrezas dos alunos, favorecendo a interatividade, 

e o trabalho curricular desenvolvido com outras áreas e linguagens, relacionado ao 

uso de instrumentos tecnológicos, e a mediações para aprendizagens necessárias na 

escolarização contemporânea.  

Dos professores que responderam aos questionários, e a partir dos critérios 

adotados foram selecionados 7 participantes, para fazer a entrevista. Além dos 

professores que corresponderam aos critérios como professor inovador, buscou-se 

trazer para esta seleção, os professores que apresentaram uma prática que 

considerassem inovadora, ou projeto inovador, compreendendo como inovação uma 

mudança deliberada e consciente assumida, visando uma melhoria da ação educativa 

na área curricular de referência, e que tenha sido indicada no relatório no questionário 

aplicado. 

A apresentação de uma prática selecionada pelo professor, tem o objetivo de 

que, ao verbalizar sobre esta atividade, possa revelar sua concepção sobre o que 

considera como inovação, e que conhecimentos e saberes emprega opções 

metodológicas adotadas, materiais utilizados e seu envolvimento profissional nesta 

atividade. 

Para Shulman (1987), os professores revelam seus saberes e sua expertise 

nas aprendizagens ao verbalizar sobre os passos do trabalho pedagógico nesta 

atividade. Para o autor, as verbalizações, opiniões e práticas dos professores, revelam 

um repertório de conhecimentos sobre o ensino a partir do que são, fazem e sabem 

neste caso, a mobilização de seus conhecimentos e saberes diz respeito às 

mediações promovidas no processo de ensino inovador. Desta forma, boa parte das 

verbalizações obtidas nas entrevistas sobre as concepções, práticas, metodologias e 

estratégias de ensino, mediações, entre outras, foram mantidas e apareceram nesta 

análise de forma textual, e a partir das questões formuladas na entrevista. 

As análises sobre os dados e verbalizações compostas por narrativas e 

descrições de atividades requisitadas e obtidas na investigação, foram realizadas à 

luz dos autores selecionados, contribuindo na pesquisa para identificar as categorias 

que sintetizam as principais necessidades e investimentos didático pedagógicos para 

a construção das práticas inovadoras.  Os referenciais desta análise contribuem com 

elementos para a construção dos processos de formação continuada no âmbito 

escolar, visando o desenvolvimento profissional docente. 
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Nos dados obtidos, considerou-se inicialmente a atuação dos professores 

inovadores em escolas que desenvolvem seu trabalho de ensino e aprendizagem há 

algum tempo, tendo, portanto, construído uma história cultural e de trabalho 

pedagógico, a ser considerada. 

Sabe-se que a atuação do professor, reflete a cultura escolar e de cada 

escola. Assim, para conhecer o trabalho do professor é importante conhecer o 

trabalho da escola, e situar a atuação dos professores, considerando a cultura escolar 

e a cultura dos professores neste âmbito. De acordo com Frago (2000), a cultura 

escolar tem sido entendida como “modos de pensar e atuar que proporcionam a seus 

componentes estratégias e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas como fora 

delas” (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). A função da cultura escolar, consistiu em 

promover uma incorporação de valores, hábitos, comportamentos, saberes que em 

última instância, precisam ser analisados, entendidos, para serem repensados. 

No quadro a seguir, apresenta-se dados de identidade (idade, gênero) e os 

dados sobre o tempo de atuação, área de graduação e de atuação: 

 
QUADRO 03 - QUADRO – ENTREVISTAS 
 

ENTRE 
VISTADO 

IDADE 
GÊNERO 

ÁREA DE ATUAÇÃO GRADUAÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO/ 
FORMAÇÃO 

P1 
35 anos 
Masculino 

Professor de Física do 
Ensino Médio em Escola 
Particular 

Licenciado em Física 16 anos de atuação 
Tem especialização incompleta, 
interrompido por questões 
pessoais. 
Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha. 

P2 
30 anos 
Feminino 

Professora de Geografia do 
Ensino Fundamental – 
Anos Finais em Escola 
Particular 

Graduação em Teologia 
Bacharelado em Relações 
Internacionais 
Licenciatura em Geografia 
(em curso) 
Especialização em 
Presidencialismo 
Americano 
Especialista em 
Aprendizagem Mediada 

15 anos de atuação 
Concluindo duas especializações, 
Projeto para Mestrado. 
Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha. 

P3 
48 anos 
Feminino 

Professora de Língua 
Portuguesa do Ensino 
Fundamental – Anos 
Iniciais em Escola 
Particular 

Licenciada em Letras 
Português-Inglês 
Mestre em Literatura 
Infantil 

28 anos de atuação 
Não está cursando nada. 
Não pretende retomar nenhum 
estudo. 
Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha. 

P4 
23 anos 
Masculino 

Professor de Matemática e 
de Física do Ensino 
Fundamental – Anos Finais 
e do Ensino Médio em 
Escola Particular 

Licenciatura em 
Matemática 

5 anos de atuação 
Licenciatura em conclusão. 
Cursos de extensão ofertados pela 
escola. 
Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha 
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P5 
50 anos 
Masculino 

Professor de Teologia, 
Filosofia e Sociologia do 
Ensino Fundamental – 
Anos Finais e Ensino Médio 
em Escola Particular. 
Professor de Bioética em 
Pós-graduação. 

Graduação em Teologia 
Mestrado em Bioética 
Doutorado em Bioética (em 
curso) 

10 anos de atuação 
Doutorado em curso. 
Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha 

P6 
40 anos 
Masculino 

Professor de Matemática e 
de Física do Ensino 
Fundamental – Anos Finais 
e do Ensino Médio em 
Escola Pública. 

Licenciatura em 
Matemática, com Pós-
graduação em Educação 
Matemática e Gestão e 
Tutoria. Mestrando no 
Programa de Mestrado 
Profissional em Educação 
pela UFPR. 

15 anos de atuação 
Participa das formações ofertadas 
pela escola em que trabalha 

P7 
28 anos 
Masculino 

Professor de Matemática e 
de Física do Ensino 
Fundamental – Anos Finais 
e do Ensino Médio em 
Escola Pública. 

Licenciado em Matemática, 
com pós-graduação em 
Educação Matemática. 
Também já conclui o 
Mestrado em ensino de 
ciências e Matemática. 

Participa as formações ofertadas 
pela escola em que trabalha 

 

Como se observou no quadro indicado, a maior parte dos entrevistados 

encontra-se com idade acima dos 30 anos, mostrando um certo grau de maturidade 

entre eles. Embora a maioria seja do gênero masculino, não houve interferência deste 

quesito na pesquisa. O grupo entrevistado era composto por professores da rede 

privada e da rede pública, mas o que chamou mais a atenção, é que o tempo de 

atuação da maioria dos professores, é superior a dez anos. Esta faixa de idade, pode 

indicar que professores mais maduros e com maior tempo de atuação, encontram-se 

em melhores condições de propor um trabalho inovador. 

Os professores entrevistados constataram que as questões e enfrentamentos 

revelados nos âmbitos escolares em que atuam, decorrem das novas configurações 

sociais e culturais das quais também são sujeitos, e diante das gerações de novas 

necessidades, comportamentos e interesses dos estudantes, sentem-se desafiados. 

Por outro lado, tais desafios, revelaram necessidades, preocupações e 

enfrentamentos que os tem instigado a buscar novos caminhos metodológicos e 

estratégias para a docência, o que os identificou como professores inovadores. 

A partir das entrevistas, foi possível observar que alguns dos professores 

percebiam em sala de aula, um reflexo de que a convivência familiar é fragmentada, 

o que gera nos alunos dificuldades de relacionamento, e leva à necessidade de um 

trabalho com relação à interatividade, ao respeito pelo “outro” e de convivência social. 

Os professores apontaram ainda para as questões relacionais, tanto entre professores 

e alunos, como entre família e escola, ou seja, o perfil socioemocional do aluno e os 

valores familiares, exercem influências como isolamento, distorções de valores, com 
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os quais os professores procuram lidar. Atribuem esta questão no âmbito escolar, 

como sutilmente mencionaram, de uma formação inicial recebida, ainda distante da 

realidade que enfrentam na escola atual. Os professores sugerem que esta condição 

tem sido favorecida pela aproximação cada vez maior às tecnologias de comunicação 

disponíveis, como forma de busca por satisfazer as necessidades de relacionamento 

interpessoal. 

Segundo Bauman (2000), na sociedade contemporânea, o futuro tornou-se 

incerto ou inseguro, gerando um sentimento coletivo de que se deve viver o momento 

presente individualmente, sendo que as relações entre os grupos sociais e familiares 

tornam-se aligeiradas, rarefeitas, trazendo um sentimento de desconforto aos 

indivíduos de todas as idades. Para este autor, a liberdade trazida pela fluidez das 

relações, e a condição líquida que se instala, traz aos adultos, adolescentes, jovens e 

os que compõem a terceira idade, uma desconexão e fragmentação em suas 

relações. Por outro lado, muito da vida social, se passa no mundo virtual, a ser 

conectado ou desconectado de forma rápida, assim como rápidas e líquidas são as 

relações que se estabelecem no momento presente. 

Em alguns momentos da entrevista, os professores indicaram sua 

preocupação com os alunos com quem convivem hoje, considerando o uso das 

tecnologias e os diversos tipos de informação e comunicação no âmbito das mídias 

digitais.  Para os professores, o constante interesse e concentração nas redes sociais, 

levam à necessidade de buscar estratégias que captem o interesse dos alunos em 

sala de aula, para levar às aquisições da aprendizagem. 

A professora P3, fez uma reflexão relativa ao fato de que os alunos perderam 

o encanto sobre as histórias e sonhos infanto juvenis, além de ter percebido em parte 

dos estudantes da escola particular, um certo desinteresse pelo conhecimento e 

comentou: “Na minha opinião eu acho que o desinteresse por parte dos alunos, surge 

porque nada mais os encanta ou prende a sua atenção. O projeto que desenvolvo 

com os alunos, é um trabalho metodológico gradual de envolvimento do gosto pela 

literatura.” 

Um dos professores evocou a atitude pessoal do professor e o seu 

relacionamento com os alunos, observando que “[...] a profissão de professor 

demanda que seja feita com vocação e amor, [...] fazer o trabalho com o que se tem 

de melhor. Não se pode estar professor, mas ser professor. O professor tem extrema 
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responsabilidade por todos aqueles com quem trabalha e que cativa ao longo de sua 

carreira.” 

Essa visão de missão ou vocação, permaneceu historicamente nas visões de 

professores. Como sinalizou Almeida (1999), temos visto que os professores são 

frequentemente responsabilizados pelos problemas da educação, e por não resolver 

os problemas educacionais escolares, ou de resistirem às inovações. Ainda, 

dependendo do momento e do interesse, são apontados como os “agentes” da 

mudança, bastando para tanto aplicar corretamente os procedimentos prescritos, 

superando individualmente as condições adversas em que atuam. 

Almeida (1999) propõe repensar a profissão docente, a fim de oferecer aos 

professores condições para um constante processo de desenvolvimento profissional, 

a partir de duas dimensões: 
 
o primeiro é que eles precisam ser detentores de um saber específico, 
imprescindível à sua atuação e que é desenvolvido no interior da profissão. 
O segundo é que o trabalho docente precisa ser concebido e desenvolvido 
de maneira coletiva, inserido e orientado por um projeto educativo, capaz de 
expressar os compromissos da escola diante das necessidades comunitárias 
e sociais. (ALMEIDA, 1999) 
 

Dentre os enfrentamentos indicados pelos professores no exercício da 

docência, pode-se destacar fatores internos e de fatores externos ao aluno. Quanto 

aos fatores internos, relacionou-se a necessidade de levar os alunos ao 

conhecimento, e neste sentido, a sua concentração e organização para a 

aprendizagem, demandam um trabalho também de ensino em sala de aula. Nesta 

questão um dos professores referiu-se à dicotomia entre a teoria e a prática nos cursos 

de graduação, que não preparam os professores para a realidade das escolas, conflito 

a ser retomado com relação à formação docente recebida, sobretudo considerando 

os enfrentamentos da escola atual. 

Quanto ao trabalho curricular, observou-se uma preocupação com a 

organização pedagógica e curricular do ensino, e a necessidade de um trabalho inter 

e transdisciplinar foi apontada, junto às novas disposições quanto às formas de 

ensinar os estudantes da escola básica atual.  Os professores indicaram a 

necessidade de outras formas mais flexíveis de planejar, que não percam a 

intencionalidade, mas que considerem a autonomia do professor para suas iniciativas 

ao ensinar. 
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Foram citadas ainda, as situações da organização escolar, para uma atuação 

qualitativa e inovadora, como a quantidade menor de alunos por sala e infraestrutura 

física nas escolas, considerando o momento de evolução tecnológica e nas áreas 

científicas. 

A disposição da presente pesquisa, refere-se a buscar nos processos de 

ensino e mobilização dos conhecimentos e saberes dos professores pesquisados, não 

mais a crítica e a culpabilização, mas as possibilidades que apresentam ao exercer 

sua profissão, diante de um momento de apreensão para a educação brasileira, e 

considerando um contexto de mudanças em todas as áreas da vida humana. 

 

5.3.1 O estudante da escola contemporânea 

 

Diante da questão relativa a um novo perfil dos estudantes com que 

trabalham, os professores revelaram as várias mudanças que observam. O 

entrevistado P1, comentou que hoje o interesse do aluno é mais diversificado e com 

a presença das novas tecnologias, os adolescentes recebem mais informações só da 

escola, já que as fontes de conhecimento vindas das tecnologias, atendem a seus 

interesses. O professor fez a seguinte reflexão: 

 
 [...] eu concordo que nós temos uma geração diferente. Quando inventaram 
o rádio, disseram que iam revolucionar a Educação Nacional, quando 
inventaram a televisão, também falaram que iam revolucionar a educação, 
mas não revolucionou. Agora vem o computador e dizem que o computador 
vai revolucionar o mundo, mas também não revolucionou. Talvez o YouTube, 
podemos dizer que ele revolucionou a educação, pois agora não precisa mais 
do professor ensinando. O aluno procura na Internet. Os professores que não 
perceberam isso, vão ficar confusos. Para o aluno, a aula expositiva não é 
mais essencial como era antigamente, hoje o aluno prefere procurar em 
outros lugares. O professor ainda é essencial em sala de aula, mas o papel 
dele tem que ser diferente. O professor tem que encontrar o seu papel, a sua 
essência. 

 

O entrevistado P2, afirmou que os alunos estão mais conectados com as 

novas tecnologias, o que desenvolveu uma certa autonomia e autoaprendizagem. O 

aluno busca as informações sobre as quais tem curiosidade em outras fontes e até 

mesmo fora da escola. Comentou a mesma professora que “a falta interação humana, 

e de contato humano em família, leva a um distanciamento também no contato com o 

professor e colegas de sala. Tenho desenvolvido muitas atividades, onde os alunos 

devem apresentar temas em público, isto é, falar em público.” 
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Bauman (2001) e Costa (2010), caracterizaram o caráter volátil, provisório e 

instável nos domínios da existência contemporânea, que incidem sobre as 

concepções de liberdade, segurança e medo dos indivíduos, como também de 

identidade, amor e de impulso ético, que interferem nos valores dos sujeitos sociais. 

Segundo Hagemeyer (2014), a formação intelectual e humana se complica 

principalmente quando a instituição escolar tende a se manter inalterada diante das 

mudanças rápidas e substanciais a que assistimos no mundo atual. Neste caso, os 

professores inovadores com suas preocupações e constante observação dos 

interesses dos alunos, agregam estas necessidades de comunicação humano social, 

e estas novas formas de conhecer, a seus estilos de docência. 

A entrevistada P3, aponta como principal mudança percebida, o fato de os 

alunos estarem mais maduros em relação à sua faixa etária, mas mais carentes de 

atenção. Comentou a professora, que os alunos demonstram menos interação 

humana pela situação dos pais que trabalham, e que também estão interconectados 

e sem tempo para dar atenção aos filhos. A professora adota algumas formas de agir 

em sua atuação no ensino integral, e verbaliza: 
 

“É difícil conciliar tudo isso, e neste caso eles estão acostumados com as 
novidades que eu trago, e que a gente converse. É um exercício que eu 
também aprendi nessa prática, de ouvir o aluno.  Às vezes ele fala uma coisa 
que não tem muito sentido, mas depois você percebe que tinha a ver com 
assuntos da aula. Ele precisa ter tempo para se expressar. Às vezes eles não 
acham as palavras. Esse tempo para ouvir a criança se perdeu. Temos 
crianças carentes, ansiosas, protegidas, tuteladas, e que precisam de 
atenção mesmo.” (P3) 
 

 
A ideia do tempo a se dedicar à construção da cultura de ler, tratada pela 

professora, diz respeito a observar os alunos e a lhes dedicar tempo de atenção às 

suas falas e ao que trazem para a sala de aula, sobretudo em um projeto de literatura. 

Larrosa (2002), referiu-se ao tempo de experiência de trabalho dos professores, e à 

necessidade de se parar para se ouvir entre pares e estudantes, e para se viver as 

experiências em sala de aula. A atitude de inovação não prescinde dos espaços 

adequados e do tempo a ser dedicado às crianças e jovens estudantes, durante seu 

processo de apreensão das diversas linguagens e aquisições do ensino. 

De outra perspectiva, o entrevistado P4, percebeu em seus alunos, maior 

disponibilidade de acesso às informações e por outro lado, dificuldade de 

concentração. Conclui o professor, que os alunos revelam dificuldades de ter e de dar 
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atenção. O entrevistado P5 afirmou que, cognitivamente, o cérebro humano não 

mudou, mas percebe nos alunos, mudanças culturais. Definiu o conjunto dos alunos 

como “geração videogame”, cujas características precisam ser desafiadas e observa 

o professor: “Essa geração do videogame precisa sim estar sendo desafiada, nós 

temos que saber estimular o conhecimento, tanto quanto as novidades que eles têm 

no seu dia a dia.” (P5) 

Retoma-se as discussões já realizadas neste trabalho, considerando os 

autores Green e Bigun (2005), que se referem à emergência do que definem como 

sujeito estudante pós-moderno. Os autores analisaram a rapidez das informações 

para a inserção de crianças e jovens nos processos diversos de evolução científica, 

sobretudo relativos à mídia tecnológica. 

É importante observar que a união entre a máquina e o ser humano, (cyborgs) 

torna-se cada vez mais natural para os jovens. Para os autores esta é uma percepção 

a ser integrada no trabalho curricular, uma vez que todos os sujeitos da sociedade 

contemporânea são portadores de aparelhos tecnológicos diversos e que as formas 

de pensar, conhecer e se comunicar a partir destes instrumentos diversos, tornam-se 

parte da constituição humana e dos saberes dos jovens. 

As principais mudanças observadas pelos professores, giram em torno da 

superestimulação que sofrem em vários aspectos e da multifocalidade que têm, ao se 

conectar com outras pessoas, pela via das redes sociais e do uso das tecnologias. A 

capacidade de atenção dos alunos nem sempre corresponde à multiplicidade de 

informações e este conjunto de novas situações a cada momento, compõem um 

cenário sempre novo no campo da comunicação e das relações sociais, que 

aparecem atreladas aos valores e à ética na sociedade. 

Os professores sinalizaram problemas relacionais, que demandam um 

trabalho que exercite uma melhor convivência presencial no âmbito escolar, voltada à 

autoestima e à valorização do “outro”. Essas percepções levam à busca de relações 

solidárias, nas quais as diferenças precisam conviver com a valorização de todas as 

contribuições culturais dos estudantes, como afirmou Giroux (1999). Diante da 

mudança no perfil dos alunos, questionou-se a seguir, qual tem sido a postura do 

professor e de que forma encaminham mudanças em suas metodologias de trabalho 

docente. 
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5.3.2 Os conhecimentos e saberes dos professores diante das mudanças 

pedagógicas  

 

As percepções dos professores, diante das mudanças do contexto social e 

cultural atual e suas decorrências nas formas de ser, conhecer e estar dos estudantes, 

os tem levado a modificar suas práticas. Em suas verbalizações explicaram suas 

concepções, opções e condutas, revelando saberes e formas de inovação 

pedagógica. O professor entrevistado P1, relatou a mudança que promoveu em sua 

prática em sala de aula, procurando problematizar os conteúdos e dar aulas mais 

contextualizadas. Relatou como desenvolve estes procedimentos:  

 

“Hoje aquela aula de Física tradicional já não funciona mais, praticamente 
todas as aulas têm que ser contextualizadas. [...] um aluno me falou o que é 
legal na aula de Física, [...] você sempre traz um problema para a gente 
resolver, aí você explica o porquê desta equação e você explica e chega 
numa resposta, você mostra a teoria e já mostra a aplicação e como chegar 
na resolução. O importante para mim não é que o aluno memorize, o 
importante é que ele compreenda que quando ele se defrontar com o vídeo 
na Internet, ele consiga ver se aquilo é real ou não. A minha aula mudou 
principalmente nisso, em colocar para o aluno as ferramentas que ele tem a 
sua mão para resolver seus problemas. Os momentos mais teóricos são 
necessários, mas são importantes o trabalho colaborativo e a resolução de 
problemas. (P1). 
  

O professor referiu-se à contextualização dos conteúdos e temas que 

trabalha, na perspectiva de relacionar conceitos, fórmulas, com situações concretas 

que os estudantes vivem. Tem utilizado também a problematização ao trabalhar uma 

noção da área, no âmbito deste contexto e o uso deste conteúdo em situações 

necessárias na vida cotidiana. Complementa o professor: A principal mudança é essa: 

entender sobre o que os alunos precisam aprender física. Não é informação crua, que 

eles têm em qualquer lugar, mas mostrar como deve ser aplicada, e quais as 

utilidades, e como eu posso interpretar a realidade e usar esses conhecimentos a 

favor do aluno (P1). 

Neste sentido, pode-se dizer que o professor é mediador entre o aluno e o 

conhecimento e nas falas dos entrevistados, percebeu-se a convicção de que os 

alunos recebem muito mais informação atualmente e de diversas fontes, o que traz 

ao professor a necessidade de tratar o conteúdo de forma inter e transdisciplinar. 

Nesta perspectiva, o professor entende que não basta obter o conhecimento, mas 
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saber o que fazer com este conhecimento, e viabilizar a sua aplicação integrando os 

conteúdos à realidade, e vice-versa. 

Desta forma, cabe ao professor selecionar a informação, orientar a busca de 

conhecimentos nela inseridos, situando o que precisa ser apreendido, para 

sistematizar a aplicação destas informações. Para a professora P3, o papel do 

professor hoje, consiste em promover relações e conexões com o mundo. Declara o 

P4, que o papel do professor é transformar o conteúdo a ser ensinado, em algo 

acessível, o que, portanto, confirmou o movimento da mediação entre o conhecimento 

e o aluno, possibilitando-lhe a aprendizagem. 

Para Lopes (1999), na relação entre os conhecimentos curriculares e os 

processos culturais, estabelecida com auxílio dos processos didáticos utilizados pelos 

professores, a mediação docente pode propiciar a construção do conhecimento 

escolar, considerando as formas de aquisição dos alunos, para resgatar e salientar o 

papel dos professores como produtores e socializadores de conhecimentos. 

Com esta preocupação também, o participante P2, afirmou que procura 

ajustar seu planejamento de acordo com a performance de aprendizagem dos 

estudantes de cada turma. Procura promover uma aula aberta para perguntas, e treina 

a atenção que por vezes se dispersa, e por isso tem integrado o uso da Internet, ao 

desenvolver os conteúdos ou assuntos em sala de aula. 

A entrevistada P3, procurou desenvolver as atividades de literatura a que se 

dedica, de acordo com os interesses dos alunos, mas sem perder a essência do seu 

projeto. Ajusta o conteúdo ao nível de compreensão dos alunos, e desenvolve um 

projeto de formação de leitores justamente para que o aluno tenha um corpo de 

conhecimentos, e gosto pela leitura e a literatura, para fazer relações com o mundo 

em que se insere e no qual viverá. 

A professora tem recorrido a pesquisas para a construção e manutenção do 

seu projeto de forma atualizada. Referiu-se à solidão deste trabalho de construção 

que se diferencia na escola, e relatou, [...] eu tive que pensar tudo, criar tudo do zero. 

Desde a seleção dos livros até as estratégias que seriam trabalhadas. Eu fui fazendo 

aos poucos e fui montando esta oficina e até chegar no formato que ela tem hoje, 

foram muitas as modificações. Já fazem uns 10 anos que eu comecei.” 

Retoma-se a contribuição de Shulman (1987), o qual investigou a mobilização 

dos saberes do ensino sob uma perspectiva compreensiva dos conhecimentos e das 

ações dos professores, que caracterizou como produtores e mobilizadores de saberes 
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no exercício de sua prática. Para este autor, os professores são plenos de concepções 

sobre o mundo que os cerca, seus alunos, os conteúdos que ensinam, os currículos 

que seguem. 

Nas mediações de suas práticas, os professores constroem constantemente 

seus conhecimentos e procedimentos pedagógicos e os amalgamam a outros tipos 

de temas e contextos, dando origem a outros e/ou novos conhecimentos e 

compreensões. (HAGEMEYER, 2014). 

Verificou-se na verbalização da professora de literatura, a constante 

necessidade da inovação, que não acontece somente em um ou outro dia. Para 

manter este ritmo de trabalho inovador, a professora pesquisou durante 10 anos, o 

que procura manter ainda hoje em seu trabalho. Para a professora, a inovação não 

está circunscrita, portanto a um determinado momento, em que algo novo deve estar 

na pauta do dia. É um movimento constante porque todos os dias há questões novas 

adentrando a vida e a cultura dos alunos, e neste caso, no âmbito da literatura. 

Por outro lado, o interesse dos alunos e a motivação para aprender são 

instigados também a partir da forma metodológica inovadora como os objetivos e 

intencionalidades dos professores são planejados e promovidos em suas áreas de 

ensino. 

Para o entrevistado P4, conhecer os alunos e o perfil das turmas refere-se a 

considerar o contexto do aluno para planejar as aulas, e neste sentido, planeja aulas 

mais dinâmicas e que envolvam o seu interesse. O entrevistado P5, acredita que antes 

de qualquer mudança, torna-se necessário a consolidação de uma proposta de 

trabalho pedagógico. Para este professor, a mudança pode ocorrer, mas baseada em 

fundamentos sólidos, e discorre sobre o percurso construído para as relações que 

estabelece em suas aulas. 

Em sua verbalização, o professor tem utilizado a pesquisa, a leitura e o 

estudo, que para ele, o prepara para esta tarefa. Comenta o professor sobre a 

performance docente em relação ao ensino e à formação humana no mundo atual, 

afirmando que, 

 
“o professor tem a função de trazer o aluno ao conhecimento, para que evolua 
enquanto pessoa, no sentido filosófico, sentido de saber o que é certo ou 
errado, no sentido daquele que pensa no seu futuro. É pesquisador e 
cientista. Isso significa partir de um estímulo, da provocação, de como o 
conhecimento vai ser apresentado. [...] a preparação dessa aula sempre vai 
trazer no seu bojo referências para que seja interessante, para que o aluno 
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possa verificar que há muito mais que mero discurso, que mera decoreba, 
que acabaria achando chato”.(P5) 

 

Nas falas dos entrevistados percebeu-se a convicção de que os alunos 

recebem muito mais informação atualmente e de diversas fontes, o que incumbe o 

professor de conhecer, analisar e validar tais informações. Entendem que não basta 

obter o conhecimento, mas saber o que fazer com este conhecimento viabilizar a sua 

aplicação à realidade. 

Todos os entrevistados demonstraram perceber a necessidade da pesquisa 

para a mudança no trabalho pedagógico docente, para alcançar melhor aprendizagem 

dos alunos. As conclusões não são baseadas, aparentemente, em pesquisa ou a 

dados registrados e coletados, mas parte desses professores referiram-se à pesquisa, 

mesmo que não registrada ou a partir de um método investigativo. 

Ora, entende-se como uma necessidade o professor reconhecer-se como 

pesquisador, ideia defendida por Zeichner (1998), o qual considera os professores 

como produtores de conhecimentos. Ele reivindica a superação da dicotomia existente 

entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa dos professores, dando condições e 

caminhos aos professores de tratarem com cientificidade a sua prática.  

Percebeu-se que no posicionamento dos/as entrevistados/as, mesmo 

considerando a necessidade de mudanças em suas práticas, não se pode perder a 

essência do trabalho docente que diz respeito à sua área de trabalho e as formas de 

propiciar o conhecimento aos alunos. 

Essa essência tem muito a ver com o conhecimento ou área de referência que 

os professores ministram, com a performance dos alunos, as necessidades e 

interesses que apresentam, as motivações a despertar, as formas de problematização 

sobre o conhecimento a ser dominado, a interlocução propiciada durante a 

aprendizagem e a contextualização dos assuntos. 

Todos os entrevistados manifestaram muita preocupação com a 

aprendizagem significativa por parte dos alunos, a ser feita considerando níveis de 

interação humana com os estudantes, considerando que esta troca de interesses e 

vivências, nem sempre é possível nos relacionamentos familiares. Os professores 

referiram-se ao atendimento das necessidades dos alunos, porém sem deixar de 

compreender o papel ético e responsável sob o qual um profissional docente precisa 

se pautar. 
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5.3.3 As tecnologias como questão central de inovação 

 

As tecnologias surgiram nos interesses de pesquisa do estudo exploratório 

realizado neste trabalho sobre as práticas inovadoras dos professores como 

indicadoras de inovação nos meios educacionais. Como se constatou na pesquisa 

exploratória, os recursos tecnológicos apareceram nos vários níveis escolares, como 

temas da educação inovadora.  Nos trabalhos que encontramos, entre artigos e 

dissertações, as novas configurações em que as práticas dos professores se 

estabelecem, estão aliadas ao uso das tecnologias na prática docente e as questões 

que se colocam para esse uso de forma consciente e pedagógica, exige que os 

professores conheçam suas dimensões e significados a serem transferidos de forma 

adequada aos processos de ensino. 

Como de abordou anteriormente neste trabalho, os estudos sobre cibercultura 

de Lévy (1999) e Lemos e Cunha (2003), contribuíram sobremaneira para os 

entendimentos necessários aos professores, esclarecendo as dimensões que as 

tecnologias digitais adquirem no contexto social e cultural contemporâneo. 

Para estes autores, os sujeitos na sociedade atual, transitam cotidianamente 

com os objetos e instrumentos digitais e a cibercultura está inserida em nosso 

presente, por meio aos usos de cartões inteligentes, celulares, voto eletrônico, 

imposto de renda via rede, entre outras necessidades do homem contemporâneo. 

Esta constatação, confirma a necessidade da inserção das tecnologias nas práticas 

da educação escolar. 

Para Lévy (1999), a cibercultura representa a cultura contemporânea, sendo 

consequência direta da evolução da cultura técnica moderna. Este fato torna ainda 

mais necessária a participação ativa neste âmbito, sendo que o contrário, seria a 

exclusão daqueles que ainda não entraram neste ciclo de uso dos instrumentos 

tecnológicos e as compreensões e apropriações que propiciam. 

Durante as entrevistas, observou-se que todos os entrevistados remeteram a 

aprendizagem na escola atual, ao uso de tecnologias, o que levou a questionar na 

pesquisa, a relação do entrevistado com o uso de tecnologias em sala de aula. 

Nesta questão, o participante entrevistado P1, relatou que utiliza a tecnologia 

com frequência, mas percebe que não pode depender dela sempre. Compreende que 

houve uma revolução tecnológica e que precisa inseri-la em sala de aula, pois “não 
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tem como ser inovador sem usar tecnologia, mas não necessariamente 100%, ou de 

forma total no tempo de suas aulas.” 

O professor entrevistado P2, informou que utiliza as tecnologias com 

parcimônia. Acredita que a explicação passo a passo, ajuda o aluno a construir melhor 

a compreensão do conteúdo. A utilização de tecnologia em suas aulas acontece 

eventualmente, em projeções de material virtual e com a Internet para pesquisas em 

sala de aula e em casa. Considera que o uso excessivo de novas tecnologias em sala 

de aula, tende a acomodar o aluno, e explica: [...] os alunos tendem a receber a 

informação pronta. No quadro, eu construo o raciocínio da aula junto aos alunos. 

Desta forma, eu consigo ter a atenção deles em sala. [...] eles precisam anotar 

simultaneamente a aula, até porque cada aula é uma aula. Vou conduzindo a turma a 

chegar às conclusões necessárias e desta forma vão aprendendo. Quando o Power 

Point chegou foi uma revolução, facilitou para o professor, mas acomodou o aluno. 

Esta postura cuidadosa em relação ao uso de tecnologia em sala de aula, é 

sustentada por Belloni (2009), que defende uma ideia e uma prática indispensáveis 

para que a formação de educadores cumpra sua função social: a ideia de que não 

pode haver cidadania sem apropriação crítica e criativa, por todos os cidadãos, das 

mídias que o progresso técnico coloca à disposição da sociedade. A prática de integrar 

estas mídias nos processos educacionais em todos os níveis e modalidades, sem o 

que a educação que oferecemos às novas gerações continuará sendo incompleta e 

anacrônica, em total dissonância com as demandas sociais e culturais. 

A professora P3, relata que utiliza alguns tipos de tecnologia compatíveis com 

sala de aula, como vídeos e aplicativos, afirma que o trabalho mais consistente está 

nas atividades com os livros, que constituem objetivos do seu projeto. Explica a 

professora que as informações precisam ser compreendidas de forma crítica, e que 

isso implica em tempo de atividades apropriadas nesta direção. Comenta: Nada 

substitui o momento de leitura, do diálogo e o repertório, que vai dando para eles um 

pouco mais de facilidade para perceber com o tempo, uma informação de forma mais 

crítica. Porque se você não tem repertório como você faz para filtrar as informações? 
Ainda mais para a criança, que precisa da experiência. É um processo demorado, o 

importante é a gente fornecer esse tipo de base. 

O professor P4, afirma utilizar a tecnologia em sala quando necessário, pois 

reconhece que pode ser uma boa ferramenta de apoio em sala de aula, mas não 

exclusivamente. Para o professor P5, pode-se utilizar a multimídia, entre outros 
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instrumentos básicos. Entende que o mais importante é o professor conhecer o 

conteúdo das mídias, para validar ou não o conhecimento tratado, pois as ferramentas 

tecnológicas são de domínio comum, mas o conhecimento, não. 

A ideia de que a tecnologia não é tudo na sala de aula, mas que tem um peso 

considerável na vida e nas formas de ensinar os estudantes hoje.  

 
Do ponto de vista conceitual, a questão mais importante é a integração destes 
dispositivos técnicos aos processos educacionais e comunicacionais. Nas 
sociedades contemporâneas, esta integração tende a ocorrer de modo 
bastante desigual: ela é alta e rápida nos processos de comunicação, onde 
os agentes (as “mídias”) se apropriam imediatamente das novas tecnologias 
e as utilizam numa lógica de mercado; e tende a ser muito baixa nos 
processos educacionais, cujas características estruturais e institucionais 
dificultam mudanças e inovações pedagógicas e organizacionais, que a 
integração de novos dispositivos técnicos acarreta. Além desta desigualdade 
estrutural, é preciso ressaltar outras, igualmente importantes: o acesso e a 
apropriação das TIC ocorrem também de modo muito desigual, segundo as 
classes sociais e as regiões do planeta. (BELLONI, 2009) 

 

Sobre o uso de novas tecnologias em sala de aula, percebeu-se que todos os 

entrevistados reconhecem a necessidade hoje do seu uso, mas também há 

unanimidade de que não é o foco da aula. O uso de tecnologias tem sido feito 

moderadamente, como recurso complementar para a aula convencional. Observou-

se que as metodologias são utilizadas, que tenha como ponto de partida somente o 

uso de novas tecnologias. 

Segundo Lévy (1999), o professor hoje precisa desenvolver e refletir sobre os 

usos da cultura digital, levando em conta as opiniões, e pontos de vista de cada 

contexto de atuação. A compreensão sobre os significados das tecnologias, possibilita 

maior discernimento aos professores, inclusive nos usos e aplicações na prática, 

considerando que seu uso se torna um grande desafio para muitos professores 

(LÉVY, 1999). Os professores, ao se falar no uso de novas tecnologias, referiram-se 

ao tema como algo que não se reverte e que contém um impulso inovador no ensino. 

Perguntando o que seria inovação na escola, o posicionamento do professor 

P4, referiu-se a uma revolução do currículo, das metodologias, da estrutura escolar, 

adaptada às novas tecnologias e considerando a inclusão de todos os alunos, também 

os portadores de necessidades especiais. A ideia da inovação, constituiu a questão 

seguinte para os professores que participaram da pesquisa. 
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5.3.4 Ser e se perceber professor inovador  

 

Como tema desta dissertação, verificou-se que a ideia de inovação parte de 

um novo paradigma, como situou Behrens (2005), o paradigma inovador, no qual o 

todo social precisa ser retomado, exigindo que o ensino seja alterado e que os 

professores e alunos, participantes das mudanças contemporâneas, possam integrar 

novos conhecimentos científicos e tecnológicos aos processos de ensino e 

aprendizagem. A autora comentou que a exigência de tornar o sujeito cognoscente, 

neste contexto que muda de forma rápida, valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, 

o espírito crítico, a incerteza, a provisoriedade, o questionamento, e exige reconstruir 

a prática educativa, o que indica que seja inovadora em sala de aula. 

Neste sentido, a expectativa da atuação pedagógica docente na escola 

contemporânea, refere-se à produção do conhecimento dos professores, que buscam 

formar estudantes voltados às questões contemporâneas, como sujeitos críticos e 

inovadores. 

Cabe retomar a afirmação de Sacristán (1999), na qual todas as revoluções 

que buscaram de alguma forma o “homem novo” para uma sociedade e um futuro 

melhores, consideraram a educação, em todas as suas formas. A educação escolar, 

por sua vez, tornou-se uma alavanca essencial para a obtenção desses objetivos, 

considerando que as ideias inovadoras presentes nas propostas pedagógicas 

recentes, colocaram nos educadores e nos professores incumbências por vezes bem 

maiores do que sua formação poderia abranger. 
Considerando este ponto de partida, e diante da proposição de buscar definir 

o que é um professor inovador, os professores selecionados para a pesquisa 

responderam que este é o professor que percebe a necessidade de efetivar as 

mudanças necessárias em sua prática docente, de acordo com o contexto do aluno. 

Para o entrevistado P2, o professor inovador é um professor contextualizado, que 

compreende suas relações com a escola, com a sociedade, com o aluno e com ele 

mesmo. É um professor que busca aprimoramento acadêmico e especifica: “Eu acho 

que é um professor contextualizado e ao contextualizar de quem a escola é, de quem 

o aluno é, e de quem ele é, e do que ele pode ser. Para mim, essa contextualização 

é não querer ficar parado só porque fez a sua graduação e achar que porque você 

tem mil anos de sala de aula você não precisa mudar o seu sistema de ensino.” 
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A expectativa de mudanças nas metodologias e estratégias de ensino dos 

professores, diante de um cenário que se modifica constante e rapidamente, interpõe 

a ideia de inovação, como produção de formas de captar as questões macrossociais, 

e os processos culturais tecnológicos, para compreender os interesses dos 

estudantes e suas novas motivações para as aquisições do conhecimento. Nessa 

perspectiva, cabe situar os processos tecnológicos com relação às reflexões sobre as 

mudanças que precisam ser promovidas nos processos da escolarização. 

O professor P1, responder que: “O professor inovador é aquele que percebe 

a necessidade da mudança, percebe que o método de antes não serve mais. Ele senta 

e revê a forma de ensinar. Usar um aplicativo para ensinar é legal, faz parte do 

processo, mas se você faz isso todo momento da sua aula, aquele momento foi 

inovador, mas não o professor. É uma questão de compreender a revolução 

tecnológica e trazer para sua aula.” (P1) 

Para Imbernón (2010), pensar em inovação é pensar, examinar o que 

funciona, o que deve ser abandonado, desaprendido, construído de novo ou 

reconstruído, a partir daquilo que é considerado sem condições de aplicação em dado 

contexto. As mudanças repercutem muito na aprendizagem e ajudam a criar 

alternativas para o avanço educacional escolar. 

O profissional P1, informa procura estabelecer um bom relacionamento com 

os alunos e lhes mostra como é importante olhar para “o outro”.  Complementa o 

professor:[...] “Eu gosto, com limites, é claro, de mostrar que eu me importo com o que 

eles são, e como eles aprendem. Isso é inovador, numa geração que é egoísta, isso 

é inovação, uma geração que não se preocupa com o outro, isso não é inovador.” 

Para o entrevistado P3, define que ser inovador, é também ser um professor 

que tem sempre vontade de saber mais, que gosta do que faz, e especifica: “Porque 

se você não amar aquilo, se você não tiver cada vez mais vontade de saber mais, 

você não consegue sair do lugar. Eu acho que é isso que precisa ter paixão. Se não, 

você faz só o básico do dia-a-dia.” 

Para o entrevistado P4, professor inovador, é aquele que recorre a todas as 

ferramentas para ensinar, que busca traduzir o conhecimento mais difícil em conteúdo 

acessível para o aluno. É o professor que busca contextualizar as noções e conteúdo, 

para que a aprendizagem tenha sentido. 
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“Assim como a inovação é algo que vem modificar o tradicional, a avaliação 
deve acompanhar este processo. Deixando de lado uma avaliação pontual 
para trazer uma avaliação processual. Pois, caso tenha a inovação, os alunos 
já estão num contexto de acesso à informação. Se a inovação e avaliação 
não acontecer, vai haver um desiquilíbrio do processo. Então a avaliação não 
deve ser somente do aluno, mas o professor deve auto avaliar-se quanto às 
suas aulas e o que está acontecendo no mundo com tanto desenvolvimento 
tecnológico e com tantas ferramentas novas surgindo.” (P1) 
 

Para o entrevistado P5, inovador, é o professor atento ao contexto em que o 

aluno se insere. Que atualiza o conhecimento historicamente construído e acumulado 

pelo homem. É aquele que trata o conhecimento para colocá-lo em relação à 

realidade. 

 
 “Professor inovador para mim não é aquele que, de repente, descobre uma 
nova moda e sai divulgando. Professor inovador é aquele que, a cada aula 
que prepara está ligado ao contexto, ao contexto que cerca os alunos. A partir 
desta realidade é que ele vai trabalhar, vai trazer à tona o conhecimento que 
muitas vezes está tratando de fato ao longo tempo da história, mas poderá 
atualizar com aquilo que se vê hoje. Nem sempre é criar coisas novas, seguir 
teorias revolucionárias, pode até ser. Mas o professor inovador é aquele que 
sabe fazer um bom uso do seu conhecimento para tratar dos temas 
devidamente relacionados à realidade conforme o contexto atual se 
apresenta.” (P5) 
 

Esta disposição, implica em focalizar o conhecimento como provisório e 

relativo, preocupando-se com a localização histórica de sua produção e evolução. 

Para levar a conhecer, é importante estimular a análise, a capacidade de compor e 

recompor dados, informações e argumentos (BEHRENS, 2005). 

Na fala dos entrevistados, percebeu-se que todos entendem que um professor 

inovador é sobretudo uma questão de atitude, atitude esta que parte do 

aprimoramento pessoal em primeira instância. Esta atitude é de interesse pelo ensino, 

pelos/as alunos/as numa sociedade em mudança e que requer novas formas 

metodológicas de ensinar. Desta forma, mudar o ensino, diz respeito a mudar as 

formas de avaliar, para que se possa consolidar um ensino inovador. A principal 

característica do professor inovador, para estes entrevistados, é o seu olhar para o 

aluno, para suas necessidades, motivações, vivências e novas características 

culturais. 
A afirmação que prevalece é de que inovar é necessário para que se tenha 

na escola atual, uma aprendizagem real, adequada ao homem contemporâneo. Esta 

atitude de inovação, requer vontade de tentar outras formas de ensinar, requer a 

pesquisa de novos materiais, informações, e a aproximação cada vez maior das 



125 
 

 

tecnologias, que são impelem os processos de inovação, mas não podem ser 

utilizadas sem o conhecimento e o seu significado pelos docentes. O professor 

inovador, domina o conhecimento sobre as informações que vai trazer para a sala de 

aula, e realmente estabelece mediações entre o conhecimento contextualizado, nos 

quais situa os conteúdos de ensino, e os estudantes. 

Todos os entrevistados foram selecionados por terem apresentado em suas 

práticas, uma postura diferenciada em sala de aula. No entanto, percebe-se que 

intitular-se como inovadores, teria a conotação de um elogio, e neste sentido, 

percebeu-se que os entrevistados se mostraram encabulados ao assumir o que lhes 

pareceu um elogio ou rótulo. Mostraram, no entanto, entender-se como inovadores na 

definição e declararam, exceto um professor, que são inegavelmente inovadores. 

 

5.3.5 As práticas inovadoras na cultura escolar 

 

Imersos nos processos culturais escolares, os professores que apresentaram 

esta tendência à inovação e à mudança em suas práticas, dependem do apoio didático 

pedagógico, estrutural e formativo das Equipes pedagógicas e das mantenedoras. As 

propostas oficiais curriculares têm sido implementadas de forma vertical no âmbito 

escolar, retirando dos professores a possibilidade de pensar o trabalho pedagógico, 

que é constrói cotidianamente no âmbito escolar. 

Sabe-se que a ação do professor, reflete a cultura escolar e de cada escola. 

Assim, para conhecer o trabalho do professor é importante conhecer o trabalho da 

escola, considerando sua cultura. De acordo com Frago (2000), a cultura escolar tem 

sido entendida como “modos de pensar e atuar que proporcionam a seus 

componentes estratégias e pautas para desenvolver-se tanto nas aulas como fora 

delas” (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 100). A função da cultura escolar, consiste em 

promover uma incorporação de valores, hábitos, comportamentos, saberes que em 

última instância, precisam ser analisados, entendidos, para serem repensados. 

A cultura da escola refere-se à produção do trabalho pedagógico por seus 

profissionais, e ao tipo de relações estabelecidas entre os professores e seus pares, 

destes com os estudantes e a comunidade escolar. Neste sentido, o trabalho 

pedagógico docente, está relacionado ao trabalho da direção da escola e da Equipe 

pedagógica. Cabe à Equipe pedagógica oferecer o suporte teórico metodológico para 

a atuação do professor, considerando inclusive as necessidades, expectativas e a 
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interlocução necessária durante a produção de iniciativas do trabalho docente na 

escola contemporânea. A discussão do trabalho curricular, relativas aos processos 

interdisciplinares, e as novas metodologias do trabalho pedagógico, podem ser 

construídos a partir da formação continuada em serviço. Detectar os interesses e 

necessidades do trabalho docente, para pensar a sua formação teórica metodológica, 

também se refere a uma atuação mediadora. 

Nesta perspectiva, perguntou-se aos entrevistados se há estímulo por parte 

da escola para uma prática docente inovadora. O entrevistado P1 comentou que a 

escola pede uma aula diferente. Existe uma coordenação específica para o Projeto 

Digital, desenvolvido na escola. Os alunos utilizam dispositivos eletrônicos móveis em 

sala de aula, com uma plataforma de aprendizagem virtual. A escola oferece 

capacitação para a equipe pedagógica e para os professores sobre novas 

metodologias, uso de novas tecnologias e tendências para a educação. Pode-se 

perceber que há um apoio estrutural e formativo para o apoio à atitude inovadora do 

professor. 

A entrevistada P2 relatou que existe apoio e que a escola oferece capacitação 

para novos projetos inovadores, porém ainda se vê presa aos modelos convencionais 

de planejamento, avaliação e currículo escolar como um todo. 

A entrevistada P3, comentou que reconhece ter recebido em algumas fases, 

o apoio da escola, pois o projeto que desenvolve é conhecido pela instituição, pela 

equipe pedagógica e tem bastante tempo de aplicação. Muitas vezes percebeu que 

não há valorização para sua área, que é a Literatura. Porém, seu projeto é arrojado e 

tem surpreendido, fazendo com que seja percebido na escola. 

O entrevistado P4 relatou que há incentivo por parte da escola em se fazer 

um trabalho inovador, mas ressalta que ainda se tem muito o que avançar, em termos 

de estudos sobre novas tendências e metodologias em educação. O entrevistado P5, 

ressaltou que o apoio da equipe pedagógica é fundamental, visto que é esta equipe 

que sabe e pode dar o devido suporte e direcionamento para a prática pedagógica. 

Todos os entrevistados reconheceram a importância do apoio da escola, por 

parte das equipes pedagógicas, para se fazer um trabalho inovador. Também 

confirmaram este apoio, em forma de exigência por parte da escola, pois há uma 

expectativa da comunidade com relação à atualização. Também declaram que as 

escolas oferecem formação e capacitação para a renovação de suas práticas, mas 
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que em nenhum momento explicavam de que forma este apoio se configuraria, exceto 

pela capacitação ofertada. 

Diante do apoio que recebem e ainda de sua vontade pessoal em se fazer um 

trabalho inovador, a pesquisadora perguntou o que dificultava ou impedia a inovação 

na escola. Segundo o professor entrevistado P1, a maior dificuldade em desenvolver 

uma prática inovadora é se ter um currículo engessado. O modelo de currículo que 

trabalha é preso em avaliações, cronogramas e fechamento de ciclos. Dá privilégio a 

competências cognitivas em detrimento das demais. 

Além disso, a estrutura da escola também pode e deve ser considerada. O 

entrevistado P6 relata que “Por ser um colégio público o investimento em tecnologia 

é muito baixo, mas utilizo softwares e aplicativos. Existem muitos destes materiais 

disponíveis na Internet. Basta pesquisar.” O entrevistado P2 não encontrava 

dificuldades, pois acreditava que quando se quer trabalhar de forma inovadora, se 

consegue. É uma questão de postura do professor. Para o professor, a maior 

dificuldade é a resistência das pessoas. 

O entrevistado P4 afirmou que, muitas vezes é a própria estrutura física da 

escola, que não oferece ambientes e materiais adequados, mas principalmente a 

postura de alguns professores que rejeitam a ideia da inovação, por puro comodismo. 

Os entrevistados P2 e P3 não encontrava dificuldades em desenvolver um trabalho 

inovador, sendo que a entrevistada P2 remeteu a dificuldade maior, à resistência de 

outros professores em desenvolver um trabalho inovador. Os entrevistados P1, P4 e 

P5 declararam encontrar dificuldades, e citaram o problema do trabalho curricular, 

diante da necessidade de cumprir a programação, prazos e listas de conteúdos pré-

determinados que se sobrepõem à importância da aprendizagem. 

Referiram-se ainda à falta de estrutura física da escola e à falta de formação 

específica que vise avanços com relação ao ensino considerando os interesses e 

motivações dos alunos. O entrevistado P5 afirmou não ter conhecimento aprofundado 

sobre o tema Inovação na escola, por isso não poderia dizer se é ou não é um 

professor inovador. 

 

5.3.6 Formação continuada e desenvolvimento profissional do professor inovador 

   

Em seguida, a pesquisadora questionou como tem se dado a formação 

continuada dos entrevistados. O entrevistado P1, por ser coordenador, tinha mais 
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oportunidade de participar da formação continuada oferecida pela escola. Mas não 

tem condições pessoais e profissionais, como disponibilidade de tempo, para retomar 

sua esta formação. O entrevistado P2 procurava a formação continuada de maneira 

constante, tanto recebida pela instituição que trabalha, quanto por interesse próprio. 

O entrevistado P3, participava da formação ofertada pela instituição de trabalho. Não 

pretendia retomar os estudos formais, mas estudar de forma livre. 

O entrevistado P4, ainda em curso de graduação em Matemática, e 

participava das capacitações ofertadas pela instituição de trabalho. O entrevistado P5, 

disse que é importante estudar sempre, de todas as formas, formal ou informalmente, 

a fim de atender às expectativas dos alunos. 

Considerando que a noção e aplicação de interdisciplinaridade se constitui em 

uma forma inovadora de trabalho pedagógico, os professores pesquisados 

responderam também sobre sua experiência com relação à Interdisciplinaridade.  

Os professores entrevistados avaliaram de forma positiva, o trabalho interdisciplinar, 

no entanto todos fizeram objeções quanto à sua aplicação, pois em todos os casos, 

observou-se dificuldades, como: falta de formação, falta de engajamento por parte dos 

colegas professores, dificuldades em se desenvolver um trabalho cooperativo, entre 

outras. 

O entrevistado P1, relatou que tem dificuldade em trabalhar de forma 

interdisciplinar, por ministrar uma disciplina de exatas, na qual quase não vê 

possibilidade de interação no âmbito escolar. O entrevistado P2, afirmou que é 

importante desenvolver projetos interdisciplinares, mas que sente dificuldade neste 

trabalho, pois não percebe o mesmo empenho de seus pares. Para o professor, “[...] 

uma proposta interdisciplinar gera desconforto, e mais trabalho. Precisa de 

dedicação”, e diz o professor que “é difícil entre os seus colegas de profissão, mas 

quando dá certo, os resultados são muito bons”. 

A entrevistada P3, diz que no caso da Literatura, o texto não pode ser um 

pretexto, e que se pode fazer um trabalho interdisciplinar, a partir de obras literárias. 

Porém, exige-se o trabalho cooperativo, o que às vezes não é possível na escola, 

devido à sua organização espacial e temporal. O entrevistado P4 trabalha numa 

escola que propõe um projeto interdisciplinar como forma de avaliação, sendo a única 

experiência interdisciplinar que teve. Foi uma experiência positiva, mas não tem 

segurança para afirmar se houve sucesso no projeto. O entrevistado P5 diz que 
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trabalhar de forma interdisciplinar é necessário para que se tenha melhor visão do 

todo, porém reconhece que nem sempre é possível. 

 

5.3.7 Práticas e experiências inovadoras selecionadas pelos professores 

 
Ao final da entrevista, solicitou-se que relatassem uma experiência inovadora 

que tenha experimentado em sua prática. Portanto, a seguir serão apresentadas as 

experiências selecionadas e relatadas pelos professores pesquisados. 

Os relatos que a seguir serão apresentados, foram deliberadamente narrados 

pelos entrevistados em resposta à solicitação da pesquisadora por uma experiência 

considerada inovadora. Coube ao entrevistado, a partir de suas compreensões do que 

seria uma experiência inovadora, escolher, dentre o seu repertório, a atividade a ser 

relatada. 

Destarte, foi possível alinhar um padrão entre as atividades apresentadas. Em 

todas as situações o aluno é colocado em evidência, estimulando o protagonismo do 

aluno. O aluno é ativo no processo de aprendizagem, pois está sendo possibilitado a 

ele o desenvolvimento da criatividade, a partir de um trabalho colaborativo e com apoio 

em ferramentas tecnológicas. 

 

Projeto Digital na escola de trabalho - Entrevistado P1  
“Foi o primeiro ano de inserção dos dispositivos móveis em sala de aula na escola. A 

impressão que eu tive que eu não conseguiria dar aula utilizando dispositivos móveis 

em sala de aula e eu era jovem e não deveria ter esse receio até entender que o 

dispositivo móvel é a mesma coisa que um computador. Isso já tem oito anos e foi 

muito difícil. Aí eu fui pesquisar e investigar, descobrir. E esse trabalho de busca e 

pesquisa me capacitou para atuar em sala de aula com tecnologias. O incômodo do 

começo daquele momento foi essencial. O professor precisa se sentir incomodado 

para se mexer. Acho que esse foi o grande momento que me motivou a modificar 

minha prática. Depois desta primeira experiência, tornei-me aplicador de práticas para 

o grupo de colegas professores, com roteiros de aprendizagem baseados nos 

dispositivos móveis. Quando o aluno recebeu o seu “dispositivo móvel”, ele passou a 

ser agente ativo das aulas e não poderia ser mais passivo, somente recebendo os 

objetos digitais de aprendizagem. Eu fui pesquisar e conhecer novos objetos. Só 

entregar isso na mão do aluno, ele não faz nada. Aí eu fui atrás de uma outra 
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ferramenta e criei uma página da Internet com objetivo e tarefas, missões para o aluno 

cumprir. A partir daí, criamos os roteiros de aprendizagem para os dispositivos móveis 

e tem dado muito certo.” 

 

Experiências desenvolvidas na escola de trabalho: Entrevistado P2 
Simulação ONU: 
“É um projeto desenvolvido pela instituição, onde os alunos simulam uma Assembleia 

da ONU. Os alunos se inscrevem por interesse. Não é uma atividade obrigatória, 

curricular. Eles são preparados previamente com exercícios e palestras a fim de 

entenderem o funcionamento da ONU e os fundamentos necessários para esta 

atividade. No dia da Simulação, eles são organizados por comitês, idênticos à ONU e 

fazem os debates da mesma forma. É uma experiência muito rica, pois os alunos 

desenvolvem além de conteúdos sobre o mundo, também habilidades e competências 

comportamentais e sociais. As palmas diplomáticas é um protocolo utilizado nas 

sessões da ONU para que o barulho das palmas convencionais, não atrapalhe o 

decoro da sessão. As palmas diplomáticas podem ser vibrar das mãos ou estalos de 

dedos. E orienta os alunos que são mais tímidos e reservados, estimulando para que 

todos participem. Deixo claro de que existem muitos perfis e que podemos explorar 

nossas habilidades pessoais. Com essas atividades, tenho descoberto 

potencialidades nos alunos. Alunos que nunca se manifestavam passaram a 

expressar sua opinião e dar significado a aprendizagem. Muitas vezes passamos o 

ano inteiro sem se quero ouvir a voz de um aluno. Com esse tipo de atividade, eu 

consegui minimizar esse problema.”  

 
Aulas com metodologias ativas:  

“O conceito de aulas com metodologias ativas parte do princípio que se as gerações, 

o mercado de trabalho, a comunicação e a sociedade se transformam, a educação 

precisa estar à frente destas mudanças. Precisa ser capaz de inovar na forma de 

construir habilidades e conhecimentos, ao mesmo tempo que garante o bem-estar e 

a confiança de seus alunos. Para possibilitar esse novo jeito de aprender, nestas 

aulas, as salas são diferentes, orgânicas e se adequam à aula que o professor quer 

dar. Os móveis e o espaço são modulares, dando liberdade aos alunos e permitindo 

que produzam e compartilhem seu próprio conhecimento. Nesse ambiente 

diferenciado, são desenvolvidas aulas que possibilitam o trabalho em grupo e geram 
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curiosidade, respeitando a velocidade da aprendizagem de cada aluno. Nestas aulas, 

a gente trabalha os conteúdos convencionais, como nas aulas tradicionais. Porém, a 

partir de práticas e metodologias inovadoras, o aluno terá também a oportunidade de 

desenvolver habilidades não cognitivas fundamentais como o respeito, a capacidade 

de trabalhar em grupo, a criatividade e a ética. A sociedade digital requer que as 

pessoas pensem, que tenham habilidade de buscar, julgar e interpretar as 

informações, além da capacidade de fornecer soluções para problemas inéditos. 

Grande parte do trabalho é feito em grupo, de forma colaborativa. O professor é o 

centro das ações, decide o que ensinar e avalia a aprendizagem. O aluno só é 

estimulado externamente, por notas e classificação, em uma experiência padronizada, 

de baixo valor para o aluno”.   

 

Literatura Infantil – Projeto Clube do Livro – Entrevistado P3.  

“Na verdade, o meu trabalho mais consistente é na minha oficina do Clube do Livro. 

É aqui que eu considero uma prática inovadora, porque trabalhando com Língua 

Portuguesa, eu percebi a necessidade de um trabalho fundamental, principalmente 

em Literatura. Eu percebo uma grande lacuna, inclusive na formação de professores, 

tanto no curso de Pedagogia como no curso de Letras, no ensino de Literatura Infantil 

onde o trabalho quase não existe ou é superficial. É aí que é um nó. Por mais que 

você tenha milhares de teses e dissertações sobre a questão da importância da leitura 

e tudo o mais, o que se faz de fato a respeito disso? Estou até cansada de tanto 

material sobre isso e pouca mudança efetiva. Todo mundo sabe que é importante, 

mas o que de fato se faz com um livro em sala de aula? O que de fato é feito na prática 

para a inserção da Literatura Infantil nas séries iniciais? Essa foi a pergunta que 

sempre me moveu. Não tive isso na faculdade, eu tive que buscar isso sozinha.  

Na época do mestrado, eu comecei a desenvolver essa pesquisa, pensando em como 

eu poderia ajudar na formação do leitor. Mas de lá para cá eu também desenvolvi 

muita coisa, aprendi muita coisa no dia a dia da minha prática aqui na instituição. 

Então, eu comecei a desenvolver essa disciplina como uma atividade extra, após o 

turno escolar, como uma atividade extracurricular. Nem todos os alunos faziam, 

apenas para os próprios alunos que se inscreveram nesta disciplina por interesse e 

vontade. 

Em 2002 ou 2003, foi que esse projeto começou.  Era um cenário diferente, 

pois os alunos participavam destas atividades. Depois desse caminho, eu comecei 
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então a ter um espaço no Ensino Integral da escola, e minha oficina passou a ser uma 

das atividades do Ensino Integral, aos pouquinhos. No início, só com o 5.º ano e 

depois com as demais séries. Começou com as turmas de 1.º e 2.º aninho e depois 

foi ganhando corpo. Esta é a minha sala da oficina de leitura que eu chamo de Clube 

do Livro. Esta oficina está voltada para o ensino da Literatura Infantil e aqui eu trabalho 

a partir de dois eixos: - formação de um repertório básico que possa interagir com as 

linguagens que eles têm acesso; - e como ler um livro, uma leitura mais compartilhada, 

dialogal, mas livre da rotina do ensino regular, da avaliação tão rígida, longe desse 

tipo de avaliação tão sistemática. A gente tem um parecer descritivo a partir dos 

critérios pré-definidos no planejamento. E pela observação do dia a dia a gente 

consegue avaliar o desempenho dos alunos. É uma coisa que eu amo fazer, foi uma 

oportunidade que eu tive para desenvolver um projeto que eu sempre quis envolvendo 

a literatura. 

 

A Modelagem Matemática como trabalho inovador: Entrevistado P4 
“Uma metodologia que contempla isso é a modelagem matemática, na qual partimos 

de um problema do cotidiano, matematizamos o problema, resolvemos com as 

devidas ferramentas e hipóteses e tiramos conclusões deste problema. Com a 

modelagem matemática podemos trabalhar os conceitos matemáticos de forma mais 

eficaz. Fiz uma atividade de modelagem matemática envolvendo gás GNV com alunos 

do ensino médio. Foi uma experiência muito importante pois os alunos se dedicaram 

e se interessaram muito mais pelo conteúdo quando eu trouxe um problema que a 

princípio não tinha nada de matemática, e que no final das contas tiramos conclusões 

muito mais interessantes do que uma mera resolução de exercícios. Os alunos 

pediram para que eu fizesse mais atividades desse jeito pois eles virão que a 

matemática está no nosso dia-a-dia.” 

 

Projeto de Iniciação Científica no Ensino Fundamental - Entrevistado P5 
“A atividade que mais me marcou, foi num determinado momento, numa escola 

particular em que trabalhei, onde eu propus aos alunos, pois eu trabalhava na área de 

Sociologia, como a disciplina chamada Cidadania. E já com alunos do Ensino 

Fundamental 2, eu ensinei, respeitando a idade e o contexto, a construção de um 

projeto científico, de transformação, de promoção humana. Desde a parte da 

construção do projeto numa perspectiva científica, um projeto escrito, até a 
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viabilização da realização desse projeto, eu estive assessorando e monitorando cada 

passo do seu andamento. Mas foi surpreendente, a capacidade dessas crianças, 

obviamente tendo o devido acompanhamento, de criar, imaginar o novo, de pensar o 

bem, pensar na promoção humana, como pensar o bem. Eles compreenderam 

perfeitamente a capacidade de pensar “no outro”. É impressionante como as crianças, 

a percepção da necessidade de uma ética existencial, de como ela se torna mais 

carinhosa.” 

 

Robótica - Entrevistado P 6 
“Tenho tido a oportunidade de trabalhar com uma turma de robótica educacional com 

os conteúdos da Física. Esta metodologia é significativa para o ensino e aprendizado 

dos alunos. Deve ser ofertado para um número pequeno de alunos (20 alunos) e por 

não fazer parte da matriz curricular, é um trabalho pedagógico que realizo no contra 

turno”. 

 
Construção de um Teodolito: Entrevistado P7 
 “Ao construir o teodolito com os alunos, as aulas de matemática do 9º ano tiveram 

uma “medida” diferente. Alunos e professores colocaram a prática e a teoria juntas 

para desenvolver um dos objetivos propostos deste trimestre – trigonometria e o 

teodolito. Os alunos construíram seus próprios teodolitos com materiais diversos, 

usando muita criatividade e empenho. O trabalho teve algumas etapas, como aulas 

expositivas, pesquisa, construção, medição e relatório sobre a utilização e os 

processos aplicados. Com os teodolitos prontos, os alunos foram desafiados a 

escolher um objeto para calcular a altura, dentre eles tivemos: altura da fachada do 

colégio, altura do mastro do espirobol e outros. Com isso calcularam a distância entre 

objeto e medida, mediram o ângulo de visão e tiveram que descobrir a fórmula 

trigonométrica adequada nesta aplicação. A construção do teodolito possibilitou ao 

aluno a visualização de aplicações do conceito de trigonometria, uma experiência 

prática e significativa. As aulas foram desenvolvidas no laboratório de matemática e 

no pátio do colégio.” 

 

Experiência com Sala de Aula Invertida  
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“Neste formato procura-se fazer com que o aluno seja o protagonista e aprenda de 

forma mais autônoma, com o apoio de tecnologias. Nesse modelo, o aluno estuda os 

conteúdos básicos antes da aula, a partir de pequenos vídeos, textos, exercícios, 

dentre outros recursos. Em sala de aula, eu aprofundo o estudo, a partir de situações-

problema, apresentação de exemplos ou atividades diversas, tiro as dúvidas e faço 

muito trabalho em grupo”. 

 
5.3.8 Análise sobre as atividades relatadas: em busca de referenciais da inovação  

 

Na leitura que fazem de sua atuação, os professores selecionados para a 

entrevista, mostraram, sobretudo nas atividades que elegeram para comentar e que 

os representou como “inovadores”, o que realmente acreditam e pensam como 

professores que avançam em seu exercício docente. 

Apresentaram preocupações com o ensino e a formação dos alunos, em 

aspectos que dizem respeito à mobilização de conhecimentos, saberes, ideias, 

convicções formadas nas experiências de suas trajetórias, e que contribuem para 

referenciar o que realmente importa trazer como necessidades para criar percursos 

de ensino, no trabalho curricular, para a inserção de culturas de aprendizagem e 

formação valorativa dos estudantes. 

Na atividade sobre o “dispositivo móvel”, o professor refere-se ao momento 

em que o aluno “passa a ser agente ativo das aulas e não mais passivo”, ou “receptor 

de objetos digitais”. Esse interesse, genuíno a partir do aluno como sujeito que precisa 

tornar-se autônomo, ou sujeito do próprio processo de aprender, parece nortear o 

impulso de inovar no professor que promoveu esta atividade. A outra ideia que 

mostrou esse impulso, refere-se à sua condição de socializar o conhecimento que 

adquiriu com seus colegas, propiciando-lhes também a oportunidade de avançar. 

Nesta perspectiva de conhecer e avançar, o professor relatou: “Eu fui 

pesquisar e conhecer novos objetos”, e a pesquisa apareceu como parte do processo 

que levou a buscar soluções, e a descobrir novas formas de agir, sempre em benefício 

das novas aquisições que o ensino propicia ao estudante. Ao buscar uma nova 

ferramenta para operar no computador, o mesmo professor reafirmou: “[...] criei uma 

página da Internet com objetivo e tarefas, missões, roteiros de aprendizagens para os 

dispositivos móveis, que tem dado muito certo”. Essas possibilidades identificam a 

docência inovadora, que parece ser um movimento crescente, nunca estagnado. 
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O ensino e formação dos alunos promovido a partir de um projeto, exerceu 

uma força motivadora e auxiliou os processos de inserção e de formação humana de 

crianças e jovens escolares. Neste caso, é possível reconhecer no professor, o 

interesse em compreensão social e sua disposição de reconhecer no aluno “o outro”. 

A proposta de oferecer situações de inserção social entre os alunos, estimulou a 

participação daqueles que não falavam ou eram tímidos nas aulas. 

Evocar as relações de um órgão como a ONU, de relações político sociais e 

humanitárias, ampliou as possibilidades de manifestação dos alunos e os levou a 

interagir, a expressar opiniões. Como o professor se refere a um problema que 

observa nos alunos o ano todo, este interesse por incluí-los e vê-los se expressar, 

mostrou uma particularidade do professor, um desejo de emancipar e de ver o avanço 

dos alunos. 

O mesmo interesse apareceu no trato das relações presentes em atividades, 

tecnológicas digitais, que apareceram não somente como técnicas a serem treinadas 

pelos alunos. Percebeu-se que se tratava de desenvolver esse trabalho, como 

atividade ou pesquisa, considerando habilidades não cognitivas fundamentais como o 

respeito, a capacidade de trabalhar em grupo, a criatividade e a ética. O professor 

referiu-se à sociedade digital, na qual também se requer o desenvolvimento de valores 

que se referem ao pensamento, ao julgamento, à interpretação de informações, e à 

busca de soluções de problemas inéditos. 

Como aspecto observado nos professores pesquisados, portanto aparece o 

interesse pelos alunos em suas várias facetas. A professora que desenvolve a 

atividade do Clube do Livro, mostrou grande interesse e investimento na inserção de 

seus alunos no universo literário, a partir de atividades diversificadas, motivadoras e 

envolventes na literatura. Ela representou na pesquisa, a luta diária dos professores 

realmente interessados em ensinar/formar os alunos como leitores, compreendendo 

que a literatura apareceu como interesse manifestado pelos alunos de várias idades 

na escola, e que foi resultado de um investimento seu de longo tempo. 

Para Shulman (1987), os professores recorrem a analogias, ilustrações, 

exemplos e explanações, informações e novos materiais, que se incluem nas 

condutas que circulam na comunidade e/ou nas culturas do contexto social e 

apropriadas pelos estudantes, levando aos propósitos da aprendizagem pretendida 

(SHULMAN, 1986, p. 9). 
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A instauração da cultura de ler e de despertamento do gosto pela leitura, que 

leve a ler de forma interpretativa, foi apregoada a partir da década de 1980. No 

entanto, os professores da área de literatura ainda hoje lutam nas escolas, tanto 

particulares como públicas, para que de fato se tenha este objetivo como um benefício 

incomparável de melhoria das aprendizagens dos alunos. 

A inovação pode ser observada no projeto de literatura da professora, não 

somente porque são atividades atraentes e criativas, mas sobretudo porque foram 

instauradas desde os anos iniciais, ensino fundamental e médio. A ideia inovadora em 

uma escola que conta com este projeto, é de instauração da cultura de ler 

efetivamente e a partir de um trabalho de obter com os alunos, o gosto pela leitura. 

Neste sentido, a inovação também pode ser observada nas atividades, que primam 

pelo avanço das no campo didático pedagógico, levando ao interesse, motivação, 

emissão de opiniões, inferências, conhecendo autores e formas de interpretar os 

diversos textos literários. 

Segundo a professora, a atividade do “Clube do livro” em sua escola que é 

particular, tem encontrado dificuldades quanto ao espaço da sala, de material, de 

organização e estrutura física. No entanto, o impulso de manter esta atividade como 

benefício à formação de leitores inquiridores, desejosos de conhecer e criativos, tem 

mantido as atividades na área da literatura, também como interesse dos pais nesta 

atividade para seus filhos. 

Observou-se que o pouco tempo de atuação ou o muito tempo de atuação de 

um professor ou professora, não garantem uma postura inovadora. Verificou-se que 

professores com algum tempo de atuação, como 5 a 10 anos, são aqueles que mais 

inovam e continuam buscando novas formas de ensinar. As dificuldades que 

encontram, apareceram sobretudo com respeito aos entraves estruturais ou de 

organização do trabalho pedagógico nas escolas de trabalho. 

Os professores que estão em formação, a partir das experiências práticas, 

vivenciam a necessidade de mudança, e por isso têm buscado cursos de formação 

continuada ou outros. Recorrem a estes cursos em função de necessidades do 

ensino, que tentam sanar. Por outro lado, os processos da formação continuada, não 

têm atendido às expetativas desses professores, o que aponta para maior atenção às 

formas como os pedagogos e as mantenedoras têm tratado a organização desses 

processos de formação. 
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Observou-se que o momento que o professor atravessa como sujeito de uma 

transição histórico contextual, precisa levar em conta o avanço científico e o uso das 

tecnologias, que exigem dos professores a arte de reconhecer o que é importante para 

levar o aluno a dominar determinada noção ou aprendizagem. Neste caso, este 

esforço, tem sido para os professores que inovam, a necessidade de pesquisa para o 

próprio professor, o que representa um avanço para levar o aluno às aquisições do 

conhecimento. O professor inovador muitas vezes sente-se isolado em suas 

atividades. A busca pelo trabalho colaborativo com outros professores e a promoção 

da troca de experiências, tem se mostrado um caminho para a inovação. 

Segundo Imbernón (2009), para haver mudanças na prática do professor é 

preciso que este possa trabalhar de forma compartilhada e não isolado em sua sala 

de aula. Refere-se o autor que só um trabalho integrado e interdisciplinar, poderá levar 

às possibilidades de mudança reais na escola. 

No contexto atual, muitos são os discursos pedagógicos que tratam da 

profissionalização docente. Importa elucidar o significado da autonomia de 

professores como alternativa para a superação dos obstáculos que a escola enfrenta, 

na busca pela verdadeira qualidade e para a execução de um projeto pedagógico 

coerente, democrático e que outras possibilidades reais para o ensino e a formação 

humana. (SILVA, 2016) 

O formato fragmentado com que os currículos foram estruturados, e a forma 

engessada, como a escola está organizada, favorecem diretamente a construção 

deste quadro. Envolvidos neste cenário de racionalização do seu trabalho, o professor 

nem percebe o quanto se aliena e se desqualifica intelectualmente. 

O problema é o quanto isso é prejudicial para o processo educativo. Há 

aqueles que acreditam estar tudo bem e este grau de alienação os leva a não perceber 

o controle instalado, e tem-se a intenção velada de não se permitir o desenvolvimento 

de um pensamento compreensivo e crítico entre alunos e professores. Há um aspecto 

ideológico que tende a ficar encoberto. 

O aparato técnico pode dar a aparência de maior qualificação profissional, 

iludindo o professor para a realidade desigual. A perda da autonomia se caracterizou 

pela redução de professores a meros executores de propostas impostas por 

especialistas. A recuperação do controle não pode ser apenas o repúdio a qualquer 

forma de submissão. Ao professor cabe compreender as dimensões de sua 

profissionalidade, numa perspectiva educativa. 
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Segundo Hagemeyer (2004), a natureza do trabalho do professor implica em 

uma dimensão pedagógica, social e cultural, pois é um processo humano-social de 

interação e troca entre os agentes que dele participam. Para se alcançar este objetivo, 

o professor necessita superar o discurso da racionalidade técnica e das abordagens 

psicologizantes criadas ao longo da história da educação e de sua formação, e 

avançar no sentido de uma renovação. 

Nessa perspectiva, retoma-se Candau (2008), quando propôs “reinventar a 

educação escolar” em consonância com o contexto social, político e cultural da 

atualidade, o que implica em organizar o trabalho pedagógico de maneira que os 

desafios sejam enfrentados e conduzidos a possibilidades de avanços, seja na 

melhoria das relações humanas, seja assegurando a igualdade de direitos e à busca 

de condições para propiciar o ensino de qualidade. 

Resgatar a importância da escola e organizar o trabalho educacional, retoma 

sua especificidade de ensino e formação humana, no que se refere ao papel de 

professores pedagogos. Reafirma a importância da sua atuação ao organizar os 

conhecimentos e saberes de forma a que os alunos realmente apreendam 

ensinamentos e processos de formação necessários à escolarização contemporânea. 

Esta organização se torna complexa, ao apontar para o aprofundamento dos 

conhecimentos docentes sobre a aprendizagem escolar, e para o trato das questões 

sociais e culturais presentes no âmbito da escola básica. 

 
5.4 A RODA DE CONVERSA: PROFESSORES QUE PARTICIPARAM 

 

Os professores participantes das entrevistas foram convidados para a 

realização de um momento de verbalização coletiva, no formato de uma roda de 

conversa, para evidenciar as categorias tratadas na pesquisa. A verbalização dos 

professores sobre a sua prática e sobre suas concepções, segundo Shulman (1986), 

exerce um domínio epistemológico sobre seus próprios conhecimentos e 

experiências, que incluem as culturas e pré-conhecimentos dos estudantes também. 

A experiência da roda de conversa, permitiu a interface de profissionais que, ao refletir 

sobre seus processos, produziram conhecimentos referentes aos processos de 

inovação, na atuação dos professores. 

Ao iniciar a roda de conversa, algumas questões foram evocadas, visando 

situar os participantes com relação à pesquisa realizada. Desta forma, retomou-se a 
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necessidade de considerar que professores que desenvolvem práticas inovadoras em 

escolas públicas e particulares, diante das novas necessidades da escola básica 

contemporânea, são protagonistas de um período de rápidas mudanças contextuais.  

Esta constatação requisitou o estudo do contexto histórico, na transição entre a 

modernidade e a pós modernidade, necessário às compreensões dos processos de 

mudança relativos à evolução científica, tecnológica e em todas as áreas da vida 

humana, que interferem nos processos pedagógicos desenvolvidos pelos professores 

inovadores nas instituições escolares em que atuam. 

Na sequência foram apresentados os temas do debate, para discussão: 1. O 
que é inovação no contexto escolar; 2. O que é ser um professor inovador; 3. A 
existência um novo aluno na escola; 4. Inter e transdisciplinaridade no currículo; 
5. Uso consciente e pedagógico das tecnologias; 6. Formação docente 
continuada. 

A dinâmica da “roda de conversa”, contou com a participação de 5 professores 

que se dispuseram a participar deste momento final.2 São eles: P1 – Professor(a) de 

Geografia do Ensino Fundamental – Anos Finais; P2 – Professor(a) de Física do 

Ensino Médio; P3 – Professor(a) de Matemática do Ensino Fundamental – Anos Finais 

e do Ensino Médio; P4 – Professor(a) de Sociologia e Cidadania do Ensino 

Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio; P5 – Professor(a) de Ciências do 

Ensino Fundamental – Anos Finais. 

Ao se propor a discussão sobre o que é inovação no contexto escolar, os 

professores voltaram-se ao aluno que têm em sala de aula, e debateram sobre suas 

características. Observaram que numa escola inovadora, o aluno passa a ser 

protagonista, e é ativo no processo de aprendizagem. Comenta o professor P1: “Eu 

vejo a inovação no protagonismo do aluno. Até há pouco tempo, o aluno era visto 

como uma tábua rasa, na qual era depositado o conhecimento. Hoje nós temos um 

aluno mais ativo, e perceber que o aluno traz uma bagagem cultural, influencia na 

forma de ensinar.” 

O professor P2, por sua vez, analisou o aluno sob a perspectiva da história: 

“Tem relação com os momentos históricos, pois a história é feita de movimentos de 

idas e vindas, onde as culturas dominantes se sobrepõem a outras, gerando crises, 

que levam às necessidades de mudanças. As novas tendências de inovação, nada 

                                                           
2 Para manter o sigilo da identidade dos participantes os identificaremos pela letra “P” seguida do 
numeral, sem ordem de importância ou hierarquia. 
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mais são que uma repaginação, o velho com cara de novo. Porém, este novo olhar 

para o aluno, o respeito pelo protagonismo do aluno sim, ver o aluno como ser 

humano, pode ser caracterizado como algo novo na educação.” 

De forma geral, os professores participantes fizeram a relação da inovação 

com as tecnologias, o que é inevitável. Belloni (2003), reforça que agregar a tecnologia 

aos processos educacionais é tarefa urgente e necessária, e esta é uma condição 

presente em todas as esferas da vida social, em muitos casos, gerando ou agravando 

desigualdades socioculturais. Cabe à instituição escolar democratizar o acesso a 

esses meios, do mesmo modo que lhe cabe alfabetizar a criança, acompanhar o 

desenvolvimento de sua aprendizagem para formar o cidadão livre e emancipado. 

O professor P3 ressaltou que muitas mudanças aconteceram recentemente, 

principalmente em relação às questões tecnológicas. “No âmbito de escola, os 

equipamentos são outros, as metodologias são outras. Me recordo que em outras 

épocas se valorizava a memorização, a repetição. Hoje se valoriza a compreensão, a 

aprendizagem significativa. Hoje eu escuto o aluno e aprendo com ele.” 

Outra questão trazida à tona, refere-se ao professor- aprendiz, como se 

observou na fala da professora P3: “No início da minha carreira eu me via como 

detentora do conhecimento, hoje reconheço que o conhecimento é construído em sala 

de aula, com os alunos. As aulas de antigamente não davam chance para o aluno 

pensar e se manifestar. Agora eu ouço os alunos.” 

O papel de mediador que o professor exerce nesta nova configuração também 

foi trazido para o debate. O professor P4 acredita que o aluno deve ser estimulado a 

pesquisar e a descobrir, sendo que oportunizar que o aluno busque o conhecimento, 

é inovar. 

Hagemeyer (2006), caracterizou o grupo diferenciado de professores que 

pesquisou, como catalisadores, porque buscavam compreensões e assimilações 

críticas sobre as necessidades dos sujeitos da escola, levando em consideração a 

rapidez das mudanças culturais e sociais, as tecnologias digitais, o uso das mídias de 

entretenimento, e integrando-as em suas práticas. Desta forma, mobilizavam a 

atenção dos alunos para uma prática mais ativa e diferenciada de um ensino 

tradicional, como se observou nos professores inovadores pesquisados. 

A reflexão que o professor P2 fez, mostra o quanto ele compreende por 

inovação: “Eu gostaria de citar Carl Segan, grande cientista cético, que faz uma 

grande reflexão sobre o conhecimento da humanidade. Ele diz que o saber verdadeiro 
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é imanente ao ser humano. Trabalhando juntos, o ser humano cria soluções para a 

sobrevivência. A tecnologia é facilitadora de processos. Mas o grupo sempre trabalha 

juntos. De inovação de fato, temos muito pouco, mas sim a redescoberta de grandes 

descobertas do Homem, onde a colaboração se sobressai sobre as 

técnicas/tecnologias, e estas são tidas como facilitadoras da aquisição de 

conhecimento. Com isso, inovação vai exigir que o professor estude e se torne 

“professor aprendiz”. Talvez seja uma grande inovação, pois ele não é mais o detentor 

de saber, ele é agora um aprendiz.” 

Para o professor P4, a relação da inovação apenas à tecnologia não é 

necessariamente obrigatória. Assim, é preciso cuidar com moda na educação, que 

leva a banalizar o processo de inovar. 

Esta discussão conduziu para o próximo tema sobre o que é: ser um 
professor inovador. Neste diálogo, surgiram expressões como professor aprendiz, 

professor mediador, aquele que conduz e orienta a aprendizagem. 

O professor P1 afirmou, que o professor inovador é aquele que gosta de 

estudar, e que não aceita a mediocridade. Este professor pesquisa e constrói o 

conhecimento com seu aluno. Para o professor P2, ser professor inovador, significa 

ser provocador, promotor de trocas e de debate; é promotor da autovalorização, da 

realização e do sucesso. 

Hagemeyer (2006) também mencionou que esses professores são muito mais 

que mediadores, são catalisadores de um novo contexto que se modifica rapidamente; 

conseguem transpor as mudanças, conhecimentos e atitudes para suas práticas, 

inovando em suas iniciativas diante das necessidades e interesses dos estudantes 

por eles detectadas. 

Em seguida, questionou-se sobre a existência de um novo aluno na escola. 
Todos concordaram que existe um perfil de aluno diferente em sala de aula hoje. O 

professor P3 afirmou que este novo aluno é um aluno que busca respostas, mas o 

problema é onde busca, pois, suas fontes de busca nem sempre são confiáveis. 

Os participantes da roda de conversa discutiram sobre como as barreiras 

culturais passam a ser quebradas pela globalização, possibilitando um pensamento 

novo. O novo aluno pensa em novas possibilidades, inclusive sociais e econômicas. 

Busca ter acesso ao uso de tecnologias, muitas vezes, dependendo deste uso. 

O professor P5 sinalizou que a ética é banalizada e restringida pela tecnologia. 

Quem tem mais tecnologia tem mais poder e status, e neste caso, a posse de 
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tecnologias indica poder fazer parte de um grupo. O professor P4 fez a observação 

de que o ser humano é um ser em processo e que os jovens estão começando a se 

questionar mais. O professor P2 comenta que a dispersão em sala é maior. O aluno 

se concentra para ouvir vídeos aulas nas redes sociais, mas não silencia em sala de 

aula. A leitura, interpretação e pesquisa estão caindo em desuso. Percebe que há 

alunos mais acomodados e esperam receber pronto. 

Sobre um currículo inter e/ou transdisciplinar, os participantes do debate 

referiram-se às dificuldades com programação e currículo. Reconheceram que a 

interdisciplinaridade enriquece, mas tem que ser um projeto espontâneo, e as 

parcerias precisam ser naturais, partindo dos professores que se envolvem. 

O debate sobre o uso consciente e pedagógico das tecnologias foi 

permeado por vários posicionamentos. O professor P4 disse que o uso não está 

descartado, mas que é preciso romper com os vícios do uso excessivo das tecnologias 

e construir o pensamento junto e mediado. O professor P1 disse ser importante evitar 

o instantâneo. O professor P5 afirma que não tem nada de errado usar tecnologia, o 

problema é a forma do uso, que se não cuidar, será tradicional mesmo. Deve ser visto 

como ferramentas facilitadoras. 

Nesse sentido, Lévy (1999) questiona como conciliar práticas pedagógicas 

significativas ao uso das tecnologias, a serviço da educação. Não se trata aqui de 

propor o uso das tecnologias a qualquer custo, mas sim de acompanhar consciente e 

deliberadamente uma mudança histórica que questiona profundamente as formas 

institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, 

sobretudo os papeis de professor e do aluno. 

Por fim, levantou-se a temática sobre formação docente. Os professores 

deixaram claro que é melhor aprender com os colegas mais experientes, além dos 

cursos formais. Sugeriram a técnica da mesa redonda. O professor P2 reconhece que 

a formação inicial não é suficiente e às vezes, até equivocada. O professor P5 disse 

que é bom também aprender na prática, aprender na sala dos professores. É bom 

verbalizar e trocar. O professor P1 aponta a falta das instituições promoverem 

pesquisa e ciência na escola. 

Nóvoa (1995) considerou que a formação continuada precisa encontrar 

processos que valorizem a sistematização dos saberes próprios, a capacidade para 

transformar a experiência em conhecimento e a formalização de um saber profissional 

de referência. Enfim, construir lógicas de formação que valorizem a troca de 
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experiências de forma horizontal, permitem que os participantes se vejam como aluno, 

como aluno-mestre, como estagiário, como professor principiante, como professor 

titular e como professor experiente. 

Ao final da dinâmica, a pesquisadora lançou o último tema, perguntando qual 

o futuro para a escola. O professor P5 colocou que depende das decisões políticas. A 

moda passa, e em que momento do ciclo estamos, é difícil saber. Precisamos ter uma 

releitura do papel do professor e dos alunos. O professor P2, pensa que é preciso tirar 

a essência baseada na tecnologia e voltar a considera-la como um recurso apenas. O 

uso excessivo da tecnologia não está sendo tão saudável e passa a ser um retrocesso, 

e não uma inovação. 

O professor P3 tem um temor pela perda dos valores, pelo respeito às regras. 

Questiona como vamos avançar como seres humanos se não nos desprendermos das 

tecnologias. A educação depende de uma política, da autonomia e desenvolver seu 

trabalho com eficiência. 

O professor 1 disse que o docente precisará deixar o seu ego de lado e 

perceber a necessidade de estudar. Vai precisar mudar a relação com a educação, 

pois o professor é exemplo. Deverá haver o estímulo para o cidadão crítico em sala 

de aula, que saiba questionar, colocar a dúvida, e assim formar o ser humano numa 

perspectiva integral. 

Diante deste cenário, recuperamos o que apontou Hagemeyer (2006), quando 

considera os três campos que caracterizam o trabalho docente: o da competência 

científica, o técnico-didático e o humano-social. O professor tem as demandas destes 

campos de atuação para acolher. 

 

5.4.1 Ser um professor inovador 

 

No diálogo sobre o professor inovador, surgiram expressões como professor 

aprendiz, mediador, aquele que conduz e orienta. O professor (P1) afirmou que: “o 

professor inovador é aquele que gosta de estudar, e que não aceita a mediocridade. 

Neste sentido, este professor pesquisa e constrói o conhecimento com seu aluno.” 

Em seguida, questionou-se sobre a existência de um novo aluno na escola. 
Todos concordaram que existe um perfil de aluno diferente em sala de aula hoje. O 

participante (P3), afirma que este é um aluno que busca respostas, mas o problema é 

onde busca, pois, as fontes precisam ser confiáveis. 
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O estudante por sua vez, se concentra para ouvir vídeo aulas nas redes 

sociais, mas na sala de aula apresenta dispersão. Observa-se que a leitura, a 

interpretação e a pesquisa tendem a cair em desuso, o que regata a programação do 

projeto de literatura “Clube do Livro” da professora (P3), que com atividades criativas 

e diariamente inovadoras vem a dez anos construindo a cultura e o gosto de ler livros 

de literatura na escola básica. 

Os participantes da roda de conversa, discutiram sobre como as barreiras 

culturais passam a ser quebradas pela globalização, conformando um pensamento 

novo. O novo aluno pensa em novas possibilidades sociais e econômicas e busca ter 

acesso ao uso de tecnologia, muitas vezes dependendo da tecnologia. 

Para um dos professores (P5), quem tem mais tecnologia, tem mais poder e 

status. A posse de tecnologias indica poder fazer parte de um grupo que detém as 

condições sociais e econômicas para ter e utilizar instrumentos tecnológicos sempre 

mais avançados. O professor (P5) sinalizou que a ética nos usos das tecnologias 

tende a ser banalizada e restringida. 

Para Hagemeyer (2014), compreender os processos de subjetivação 

expressos nas atitudes aparentemente desinteressadas com quem os professores 

convivem, formados nos espaços das mídias e suas programações, tem levado os 

professores a considerar algumas formas de poder disciplinar nas instituições 

escolares. Foucault (2004), nesta perspectiva, defende a autonomia dos indivíduos e 

se refere à formação ética na perspectiva da autonomia e do relacionamento do 

indivíduo para consigo mesmo e para com os outros, como alguém que constrói sua 

própria ética. 

Essa forma de construção requer a liberdade de pensar do sujeito, como “obra 

de si mesmo”, ou “obra de arte”, que se conformam na prática social e pressupõe levar 

em conta ou desvelar o sistema social vigente, os jogos da verdade social. Esta 

possibilidade está aberta aos professores diante do que os instrumentos tecnológicos 

veiculam a crianças e jovens. 

O trabalho dos professores a partir da discussão do que os alunos assistem 

nas programações da TV e dos games, entre outros artefatos tecnológicos, podem 

auxiliar na construção desta ética mais autônoma e consciente. Foucault (2004) 

refere-se às possibilidades de promover a ética a partir dos encontros que 

pressupõem a convivência com perspectivas do “outro social”, que são diferenciadas. 
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O participante (P2), definiu o professor inovador como provocador, promotor 

de troca e de debate, o que o torna promotor da autovalorização, da realização e do 

sucesso. Por outro lado, o participante (P4), observou que o ser humano é um ser em 

processo e que os jovens também estão começando a se questionar mais.       

  Giroux (1999) propõe uma atitude cultural multicêntrica, que prevê trocas 

culturais e de ideologias justapostas e contraditórias na escola. Em complementação 

a esta ideia, Candau (2002), propôs uma atitude intercultural, de reconhecimento dos 

processos formativos escolares, das interdependências entre culturas e raças em 

suas diferentes manifestações na sociedade atual. 

O movimento dos professores inovadores, tende a propiciar maior interrelação 

entre os jovens e com os professores, a partir de compreensões que propiciem a todos 

a oportunidade de falar em sala de aula, de viver a solidariedade, o respeito e a ética 

nas relações sociais e culturais do âmbito escolar. 

A fragmentação nas relações entre os jovens pode abrir aos professores 

inovadores, a possibilidade de modificar os processos de subjetivação da sociedade 

globalizada, levando os indivíduos de interesses diversos, a pensar a partir de outros 

e novos pontos de vista. 

Para Guattari (1987), citado por Hagemeyer (2006), os sonhos e anseios dos 

jovens podem ser subjetivados, mas no sentido de compor processos de 

desterritorialização dos códigos dominantes, a partir de experiências reais, 

promovidas em encontros com grupos ativistas ambientais, em defesa de etnias, e 

outros movimentos sociais, que propiciem trocas e ampliem as percepções 

individuais. 

 

5.4.2 Uso consciente e pedagógico de tecnologias    

 

O debate sobre o uso consciente e pedagógico das tecnologias foi permeado 

por vários posicionamentos. O participante (P4) afirmou que o uso ´tem sido adotado, 

mas que é preciso romper com os vícios do uso excessivo das tecnologias, para 

construir o pensamento junto com e mediado. 

O participante (P5), comentou a forma do uso das tecnologias. A utilização 

destas ferramentas pode motivar, auxiliar as pesquisas e levar a compreensões sobre 

os conteúdos e assuntos das áreas de ensino, sendo que os significados das 

mensagens dos vídeos podem ser traduzidos pelos professores. Por outro lado, os 
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participantes da roda de conversa, referiram-se à necessidade do trabalho do currículo 

com formas inter e/ou transdisciplinares, uma vez que são muitas as informações 

presentes na Internet e nas programações televisivas. Reconhecem que a 

interdisciplinaridade enriquece os temas e conteúdo da aprendizagem, mas pensam 

que sempre deve ser um projeto espontâneo, e as parcerias precisam ser naturais, 

têm que partir dos professores que se envolvem nos projetos ou no desenvolvimento 

de temas complementares ou híbridos. 

Para além da interdisciplinaridade, Lopes (2005), com base em Canclini 

(2001), clarificou a categoria hibridismo, que implica em entender que o currículo não 

constitui apenas a seleção, produção, distribuição e reprodução do conhecimento. 

Estes são processos sociais e culturais, que visam aglutinar determinados 

desenvolvimentos simbólicos para orientar consensos, ou alcançar uma forma de 

transformação social ou cultural almejada. 

Para Lopes (2005), esta é uma perspectiva anti-hegemônica de desenvolver 

políticas e processos culturais e implica em favorecer a heterogeneidade de bens e a 

variedade de mensagens dos conteúdos, integrados ao mundo atual, que podem ser 

lidas por diferentes sujeitos, formando as identidades culturais no âmbito escolar de 

forma a valorizar as contribuições de todos/as os/as estudantes.      

 

5.4.3 Formação docente continuada  

 

Na roda de conversa, todos os entrevistados mostraram reconhecer a 

importância da formação continuada e de se apropriar das formações ofertadas pela 

instituição escolar. No entanto os professores confirmaram suas expectativas de 

poder apoio teórico metodológico em processos de formação que venham de encontro 

a suas expectativas, necessidades e interesses. Os participantes P2, P4 e P5 

recorriam à formação em instituições de Ensino superior e a participante P3, revelou 

que não quis dar continuidade à sua formação contínua. Os professores deixaram 

claro também que aprendem com os colegas mais experientes, mas procuram os 

cursos formais. 

Nos encontros de formação continuada, sugeriram a técnica da mesa 

redonda. O professor P2, reconhece que a formação inicial não é suficiente e às vezes 

diante da prática escolar, apresenta-se por vezes equivocada. O professor P5 disse 

que é bom também aprender na prática, e na sala dos professores e consideram boa 
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a experiência de verbalizar e trocar. O professor P1 apontou a falta das instituições 

de promover pesquisa e ciência na escola. 

Ao final da dinâmica, a pesquisadora lançou o último tema, que não estava 

previsto, perguntando qual o futuro para a escola. O professor P5 colocou que 

depende das decisões políticas brasileiras neste momento. A moda passa, e em que 

momento do ciclo estamos, é difícil saber. Vamos ter uma releitura do papel do 

professor e dos alunos. O professor P2 pensa que é preciso tirar a essência baseada 

na tecnologia, a ser considerada em seus significados e também como um recurso. O 

uso excessivo da tecnologia não está sendo tão saudável e por vezes passa a ser 

retrocesso e não uma inovação. 

O professor P3 questiona como vamos avançar como seres humanos se não 

analisarmos as contribuições e os movimentos de subjetivação presente nas 

tecnologias? A educação escolar depende de uma política que propicie a autonomia 

para desenvolver um trabalho inovador. 

Estas disposições, e outras percebidas nas práticas dos professores 

inovadores, constituem-se em temas a serem desenvolvidos nos processos de 

formação continuada, a partir de atividades nas quais os professores tenham voz, ou 

como propõe Shulman (1987), possam verbalizar sobre suas iniciativas, mediações 

ao propiciar as aquisições de conhecimentos aos estudantes. A integração de novas 

linguagens, e conhecimentos inter e transdisciplinares, compõem uma atitude diante 

do ensino e da formação dos estudantes da escola atual.  

O participante P3 afirmou que o docente que inova, precisará perceber a 

necessidade de estudar, porque vai precisar. Deverá haver o estímulo para construir 

a cidadania contemporânea em sala de aula, levando os alunos a saber questionar, 

colocar suas dúvidas, para que se oportunize uma formação em perspectiva integral. 

  Ao propor a construção de processos de formação continuada do professor 

inovador, é importante considerar que é necessário ir além do conhecimento dos 

conteúdos curriculares. Marcelo (2009), atualizou o conceito de desenvolvimento 

profissional docente, o qual demonstra a intencionalidade, a importância do 

planejamento e a busca de novas compreensões como propôs Shulman (1987). Este 

é um processo a longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades 

e experiências, planificadas sistematicamente, para promover o crescimento e o 

desenvolvimento da profissão docente (MARCELO, 2009). 
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FIGURA 03 – INDICADORES CONCEITUAIS DAS PRÁTICAS DOCENTES 

INOVADORAS  

 

 

Fonte: Elaboração da autora com base nos indicadores conceituais identificados na pesquisa sobre as 
práticas docentes inovadoras. 
 
 
6 CONSIDERAÇÕES E DIMENSÕES FINAIS 

 
O quadro anteriormente indicado, apresenta os indicadores conceituais 

identificados no estudo e durante a investigação sobre as práticas docentes 

inovadoras, desenvolvidos a partir do problema formulado, o qual se busca retomar 

na finalização deste trabalho. Nesta dissertação, tomou-se como questão central, a 

investigação dos processos desenvolvidos por professores que desenvolvem práticas 

inovadoras na escola básica na qual atuam, para detectar os processos que 

constituem uma atuação inovadora. A pesquisa foi realizada em escolas públicas e 

particulares, buscando analisar as concepções de ensino identificadas e a mobilização 

de conhecimentos e saberes dos professores pesquisados, para referenciar a 

construção de um processo de formação continuada, em apoio ao desenvolvimento 

profissional aos professores inovadores da escola básica. 



149 
 

 

Para o processo de construção do estudo e da pesquisa propostos, foram 

selecionados sete professores em duas escolas (da rede pública e particular de 

Curitiba), buscando caracterizar as suas compreensões, metodologias e atitudes 

diante das mudanças da sociedade contemporânea, no campo científico, tecnológico, 

e do trabalho produtivo, com decorrências sociais e culturais, as quais influenciam os 

estudantes com que trabalham. 

A análise da pesquisa, implicou em situar a profissão docente no período de 

transição entre a modernidade, em que os professores foram formados, e o período 

definido como pós modernidade, que configura novas e diferentes visões, concepções 

e novos paradigmas, para a interpretação dos novos processos culturais e 

contextuais. Para esta caracterização, recorreu-se a Giroux (1993), autor que 

demarcou as mudanças, rupturas e novos campos do conhecimento, que modificaram 

a cultura do homem contemporâneo. No entanto, refere a continuidade dos princípios 

e valores da modernidade, que seguem presentes na pós modernidade.  Autores 

como Lyotard (1998), Jameson (1984) e Baudrillard (1988), citados por Giroux (1993) 

nesta caracterização, embora com diferentes visões, concordam de forma unânime 

sobre a importância das tecnologias para as mudanças culturais e dos processos de 

comunicação na sociedade contemporânea, que instauraram novas formas de ser, 

conhecer e estar no mundo atual.  

Os professores inovadores pesquisados, revelaram em suas verbalizações 

que têm modificado suas metodologias e estilos de ensinar, diante de adolescentes e 

jovens com que trabalham, como gerações que se diferenciam de forma significativa 

em relação a das décadas passadas. As mudanças observadas nos estudantes, têm 

como aspectos preponderantes, a crescente evolução e influência das tecnologias 

digitais. 

Por outro lado, tais mudanças estão presentes no trabalho produtivo, e na 

sociedade globalizada, motivando e os jovens e os próprios professores a buscar 

conhecimentos e domínio dos aparatos tecnológicos, o que implicou para os 

professores em engendrar novas formas do trabalho curricular, voltadas aos 

interesses e motivações desses estudantes. 

Os alunos da escola atual, considerados como sujeitos estudantes pós-

modernos, constituem a emergência de um novo tipo de adolescente e/ou jovem, com 

novas capacidades tecnológicas e cibernéticas, que a escola, e os professores vêm 

se familiarizando, em parte. Esta forma quase natural de estar integrados às 
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tecnologias, requer no trabalho curricular docente, o domínio dos significados de 

novos códigos de ser, estar e conhecer dos estudantes. 

O trabalho curricular desta forma, não pode mais ser fragmentado como 

afirmaram os professores inovadores, mas inter e transdisciplinares, requisitando o 

estabelecimento de relações híbridas com outras linguagens, como a literatura, o 

teatro, o uso de tecnologias diversificadas, que possam perpassar o trabalho das 

áreas de ensino. Os professores referiram-se ao cerceamento do tempo pedagógico 

para o planejamento dessas atividades, sendo que a ideia da inovação requisite um 

trabalho curricular integrado e não fragmentado. 

Nas análises das entrevistas realizadas, percebeu-se que as inovações 

ocorrem durante o trabalho pedagógico cotidiano dos professores, e partem das 

necessidades observadas nos estudantes no desenvolvimento das atividades com os 

conteúdos de áreas ou ciências de referência. A inovação desta forma,  ocorre não 

somente em situações pontuais, mas considerando as exigências dos projetos ou o 

desenvolvimento dos temas de ensino em cada nível de escolaridade, como se 

observou no projeto de uma das professoras, sobre o desenvolvimento do gosto pela 

leitura e literatura, com atividades criativas e inovadoras, com duração de 10 anos. 

Retoma-se a ideia de inovação como a situou Behrens (2005), a partir do 

paradigma inovador, no qual o todo social precisa ser retomado, exigindo que o ensino 

seja alterado e que os professores e alunos sejam requisitados a participar das 

mudanças contemporâneas, a partir do processo de ensino-aprendizagem. A autora 

comentou que a exigência de tornar o sujeito cognoscente, neste contexto que muda 

de forma rápida, o que valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito crítico, a 

incerteza, a provisoriedade, o questionamento, e exige reconstruir a prática educativa. 

Este movimento de mobilização das práticas dos professores, como se observou, 

propiciou a condição do desenvolvimento de práticas inovadoras em sala de aula.  

Percebeu-se nas verbalizações dos professores inovadores, que estes 

buscam dominar o conhecimento sobre as informações que vai trazer para a sala de 

aula, e estabelecem mediações entre o conhecimento que definem como 

contextualizado e os estudantes. Dois professores referiram-se à contextualização 

dos conteúdos e temas com que trabalham, na perspectiva de relacionar conceitos, 

fórmulas, com situações concretas que os estudantes vivem. Parte dos professores 

utilizam a problematização, ao trabalhar uma noção das áreas de referência, no 

âmbito social, e propondo a utilização do conteúdo a ser trabalhado, em situações 
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necessárias na vida cotidiana. Os professores participantes da pesquisa retrataram 

com maior clareza sua definição sobre a inovação que promovem, no momento das 

verbalizações sobre as práticas que selecionaram e ao final, na Roda de conversa.   

Cabe evocar uma das verbalizações, na qual o professor define o que entende 

por professor inovador, afirmando que é aquele que percebe a necessidade da 

mudança, ou, percebe que “o método de antes não serve mais”. Afirmou outro 

professor, que o professor inovador é um professor que compreende suas relações 

com a escola, com a sociedade, com o aluno e com ele mesmo. Declara que este 

professor, busca o aprimoramento acadêmico. Inovar, é não querer ficar parado só 

porque fez a sua graduação/pós-graduação e achar que os anos de sala de aula, o 

liberam de continuar o seu desenvolvimento profissional.  

Estas disposições, implicam em focalizar o conhecimento como provisório e 

relativo, preocupando-se com a localização histórica de sua produção e evolução. 

Para levar a conhecer, é importante estimular a análise, a capacidade de compor e 

recompor dados, informações e argumentos (BEHRENS, 2005). 

Para Imbernón (2010), pensar em inovação é examinar o que funciona, o que 

deve ser abandonado, desaprendido, construído de novo ou reconstruído, a partir 

daquilo que é considerado sem condições de aplicação em um dado contexto. As 

mudanças repercutem muito na aprendizagem e ajudam a criar alternativas para o 

avanço educacional escolar. 

Para os professores selecionados, o professor que inova propicia o 

desenvolvimento de processos de ensino que caracterizem o impulso de criar, 

motivar, interessar os alunos, em suas formas de ser, conhecer e se comunicar. Neste 

sentido, os professores referiram-se à mediação que promovem, levando-os a 

desenvolver novas metodologias e estratégias de ensino, para integrar os 

conhecimentos curriculares aos diferentes eventos, comportamentos e processos 

culturais da sociedade contemporânea. O professor como o articulador entre os 

significados da tecnologia da informação e da comunicação e os alunos, torna-se 

neste caso, o professor catalisador das mudanças de uma nova era, como definiu 

Hagemeyer (2006).  

A necessidade da pesquisa, passa a ser para o professor inovador, um 

requisito para a prática, e a busca dos domínios de conhecimentos presentes no 

mundo atual. O professor pesquisador, segundo Zeichner (1998) traz a principal 
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caraterística da inovação, que é a descoberta sobre as formas de aprendizagem, as 

necessidades e os interesses do ensino, na escola contemporânea. 

A liberdade para a criatividade e empreendimento de iniciativas dos 

professores, pressupõem a troca dessas iniciativas e seu compartilhamento, 

buscando compreensões sobre a mobilização de conhecimentos, materiais, e novos 

projetos de ensino. Neste sentido, alertou Hargreaves (2004) para a intensificação do 

trabalho docente, que poderá arrefecer o ânimo e o motor da renovação.   

É importante levar em conta as reformas e as propostas curriculares oficiais, 

que buscam trazer a mudança, apresentando intenções e concepções que precisam 

ser dominadas pelos professores, para que possam se posicionar ao desenvolver 

suas opções de atuação. Cabe lembrar que a forma como têm sido implementadas, 

sem considerar as trajetórias e iniciativas dos professores, tende a dificultar um 

investimento em sua profissão, favorável ao ensino inovador na escolar básica atual.  

A pesquisa sobre os saberes docentes mostrou-se favorável, ao desvelar 

primeiramente as expectativas e anseios dos professores da escola atual, e lhes dar 

voz e participação nos processos de ensino e mudança presentes na escola atual.   

Em segundo lugar, no sentido da busca de maior compreensão e ampliação das 

questões presentes na escola atual, colocou-se como central na investigação, a 

pressuposição de que o avanço que os professores demonstravam em suas práticas, 

requisitava um processo da formação continuada que lhe propiciasse a leitura dos 

processos culturais gerados por novos conhecimentos científicos, tecnológicos e 

contextuais no trabalho escolar.  

De acordo com Pimenta (2005, p 62), os professores, adquirem a consciência 

sobre como resolvem os problemas da prática, à medida que refletem sobre essas 

práticas, o que se torna condição para a construção de novos saberes e mudanças 

metodológicas. A renovação das concepções e formas de organização da formação 

continuada para o trabalho docente escolar, implicam em propiciar atividades que 

levem em conta as discussões e reflexões sobre as iniciativas e expectativas dos 

professores inovadores, bem como seus saberes e experiências. 

Para boa parte dos professores colaboradores da pesquisa, o preparo que 

recebem nos cursos de formação para a docência na escola atual, têm sido restritos, 

e a partir de programas organizados pelas mantenedoras, que tendem a 

homogeneizar as discussões, sem considerar as mudanças por que passa a escola e 

aqueles que a frequentam. Na escola particular, este investimento também não 
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oferece atividades que possam impulsionar a mudança e o avanço das práticas dos 

professores. Nesse contexto circulam todo o arsenal que veicula os novos temas e 

conhecimentos, as notícias, as situações que demandam discussões dos sujeitos 

sociais, que precisam exercitar a criticidade.  

A partir destas percepções, e das expectativas e interesses dos professores 

inovadores, verificou-se que há um esforço a ser feito para a construção da formação 

continuada nos quais os temas solicitados pelos professores para a implementação 

de suas iniciativas de inovação, possam ser compartilhadas e trocadas entre os 

professores. As relações a serem instauradas pelos pedagogos como Equipe 

Pedagógica Escolar, precisam pautar-se na interlocução e na dialogicidade, como 

propôs Hagemeyer (2006). 

Nesta perspectiva, constituir o professor inovador através de programas de 

formação continuada, também no espaço escolar, significa a apoiar os professores 

nas suas iniciativas e busca de possibilidades de novas metodologias de ensino, 

aprendizagem e formação valorativa dos estudantes da escola básica atual.  

Pode-se dizer que os professores pesquisados atuam em sala de aula 

protagonizando um processo de inovação em suas práticas, e nesse sentido foi 

possível elencar algumas auto percepções dos professores, ao inovar:   

- O professor que modifica suas metodologias em função das mudanças que 

percebe no educando;  

- O professor que trabalha com o acervo cultural do aluno; 

- O professor que reconhece as condições sociais do estudante;  

- O professor que percebe os significados sociais e da evolução científica e 

tecnológica para integrá-los em suas aulas.  

Defender a profissionalização que se desenvolve no âmbito da escola atual, 

a partir da formação continuada voltada a estas características, constituem os 

aspectos necessários à atuação do professor que inova. A autonomia, a 

responsabilidade e a formação docente continuada nesta perspectiva, possibilitarão a 

reinvenção desta formação e por consequência da atuação docente inovadora na 

escola atual. 

O movimento das práticas dos professores inovadores, mostrou uma 

preocupação em propiciar maior interrelação entre os jovens e com os professores, a 

partir de compreensões que propiciem a todos a oportunidade de falar em sala de 

aula, de viver a solidariedade, o respeito e a ética nas relações sociais e culturais do 
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âmbito escolar. A fragmentação nas relações entre os jovens pode abrir aos 

professores inovadores, a possibilidade de modificar os processos de subjetivação da 

sociedade globalizada, levando os indivíduos de interesses diversos, a pensar a partir 

de outros e novos pontos de vista como propôs Guattari (1987). 

 Os professores têm um papel importante frente às mudanças sociais e 

culturais nos contextos educacionais, considerando que os jovens estudantes, têm 

direito à aprendizagem qualitativa, ou àquela que contempla a cidadania 

contemporânea, já evocada pelos professores e como afirmou Morin (2001). Desta 

forma será necessário ter uma grande persistência, ao retomar a função social da 

escola contemporânea, sob novas perspectivas e este direcionamento garantirá a 

atuação e formação contínua de professores que contemplam a inovação em suas 

práticas.  

Torna-se fundamental olhar para a formação docente, no sentido de preparar 

o professor, para que se possa intermediar a aproximação do educando dos 

significados das tecnologias da comunicação, e das transformações científicas em 

curso. Para Nóvoa (2007) é indispensável que a formação continuada tenha como 

eixo de referência o desenvolvimento profissional, na perspectiva do professor 

individualmente e no coletivo. É importante que o trabalho de formação continuada 

favoreça um espaço de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, e que 

evidencia os saberes e iniciativas dos professores que inovam, como um componente 

de mudança profissional e da escola. A profissão docente pressupõe um renovar-se 

todos os dias. 

As experiências dos professores são construídas em suas trajetórias e 

importa que sejam consideradas em sua dimensão pedagógica, mas sobretudo a 

partir das questões conceituais que as engendram e que possibilitam aos professores 

a produção de saberes inovadores. Segundo Nóvoa (2992), é importante a criação de 

redes de (auto) formação, que permitam compreender a globalidade do sujeito, 

assumindo a formação como um processo interativo e dinâmico. A troca de 

experiências e o compartilhamento de saberes tendem a construir espaços de 

formação mútua, nos quais cada professor contribui com a construção dos 

conhecimentos e saberes de seus pares e vice-versa (HAGEMEYER, 2006). 

Para Kramer (2010, p. 57) há urgência em superar as dicotomias ou as 

cristalizações com que o trabalho pedagógico vem sendo feito e encarado, pois 

enquanto prática social, a prática pedagógica é rica, complexa, contraditória. A 
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tentativa de resgatar esse seu caráter dinâmico, é que pode tornar possível a 

multiplicidade de aspectos a serem envolvidos no ensino atual, nos pontos de 

estrangulamento e nos dilemas enfrentados pelos profissionais da escola.  

Kramer (2010) refere-se a uma grande distância entre o conhecimento 

acadêmico disponível sobre a escola e o trabalho concreto nela realizado. Ressalta 

que os professores e os outros responsáveis pela escola, estão desejosos de 

contribuições em seus trabalhos e destaca que para superar essa clivagem, é preciso 

estabelecer com os professores um processo sistemático de reflexão sobre a prática.  

Pimenta (2000, p. 10) afirma que se trata de formar o professor como agente 

capaz de desenvolver a atividade intelectual, que inclui os domínios dos 

conhecimentos de suas áreas e níveis de ensino, mas também o preparo intelectual 

que lhe dê condições de empreender leituras e análises do mundo natural, social e 

cultural. Esta perspectiva diz respeito a valorizar o trabalho do professor como 

intelectual e autor de sua atividade, significa dotá-los de perspectivas de análise, que 

os ajudem a compreender o contexto em que atua, do ponto de vista histórico, social 

e sobretudo cultural no qual se dá sua atividade docente (GIROUX, 1997; 2003). Este 

processo ao ser instaurado na formação docente continuada, possibilita a relação 

entre a teoria e as práticas docentes, tendendo a alimentar os processos de inovação, 

de forma compreensiva e fundamentada.   

Os movimentos de criação na prática docente inovadora, não são constituídos 

sobre as visões tradicionais, ou sobre o que está ultrapassado, ou ainda sobre o que 

está estabilizado por um habitus escolar (BOURDIEU, 1980), e como alertou Gimeno 

Sacristán (1998). Estes movimentos estão a requerer liberdade para a busca do 

conhecimento que se desenvolve constantemente, o que torna necessário à 

ancoragem e construção constante das práticas dos professores inovadores.  

A formação centrada na escola ou a escola como lócus de formação, coloca 

o pedagogo como gestor deste espaço formativo, como sendo o responsável pela 

valorização dos conhecimentos e saberes docentes e pela construção do coletivo 

escolar. Esta situação só é possível se a ação do pedagogo se estabelecer numa 

perspectiva de ações democráticas e participativas. Cabe lembrar, segundo Libaneo 

(2004, p. 7), que a escola básica, embora seja afetada em suas funções, na sua 

estrutura organizacional, nos seus conteúdos e métodos, ela mantém-se como 

instituição necessária à democratização da sociedade.  
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Retoma-se a afirmação de Gimeno Sacristán (1999), quando afirma que todas 

as revoluções que buscaram de alguma forma o “homem novo” para uma sociedade 

e um futuro melhores, consideraram a educação em todas as suas formas, como uma 

alavanca essencial para a obtenção de seus objetivos e ideias. Tais ideias, colocaram 

nos educadores e nos professores que atuam na educação escolar atual, 

incumbências por vezes maiores do que sua formação propiciou.  
Segundo Costa (2010), citada por Hagemeyer (2016), as novas configurações 

da sociedade contemporânea, requisitam à escola atual e seus professores, estudos 

e pesquisas que possam fornecer os elementos para a caraterização das novas faces 

dos estudantes do século XXI. Para essa análise, há que se reconhecer as formas 

culturais diversificadas, que pressupõem aproximar a formação docente continuada a 

partir das múltiplas, divergentes e sempre renovadas demandas da sociedade 

contemporânea para a escola básica contemporânea.  

Os diversos programas de formação de professores devem também 

contemplar esta temática de modo a oportunizar debates e reflexões acerca da prática 

docente. O professor deve ser provocado a olhar para a realidade e vê-la, livre de 

ideologias. Este processo de resgate motivará para maior qualificação profissional e, 

em consonância com a comunidade, colaborará para a qualidade na educação, pois 

defender a profissionalização no ensino é defender a educação, afinal, características 

como autonomia, responsabilidade e capacitação são inerentes à profissão do 

professor e só trazem benefícios à educação.  
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ANEXOS 
ANEXO 1 
 

PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Local: CAPES, UFPR, SCIELO, Plataforma Sucupira e Google acadêmico. 

Levantamento de artigos e dissertações sobre Inovação em Educação, Práticas 

Pedagógicas Inovadoras e Educação e Tecnologias no período de 2012 a 2016. 

 

Palavras-chave: Inovação em Educação 

Período: de 2012 a 2016 

Tipo do Trabalho: Artigo 

Fonte: SCIELO 

Filtro: Brasil, Língua Portuguesa, Período de 2012 a 2016, Área de Humanas, 

Pesquisas Educacionais. Encontrados  39 artigos, sendo 1 na área de Linguagem, 4 

na área de História, 5 na área da Saúde, 1 na área de Engenharia, 3 sobre Políticas 

Educacionais, 14 sobre Ensino Superior, 1 sobre Educação à Distância e 10 sobre 

práticas docentes inovadoras propriamente ditas voltadas à Educação Básica. 

Optou-se por destacar os artigos abaixo relacionados por julgar serem mais 

aproximados com o objetivo da pesquisa, a saber: 

 
Tipo de 
trabalho 

Título Ano Resumo  

Artigo Entre Tradição e 
Inovação: percursos 
da história da 
educação de uma 
instituição jesuíta 
(Unisinos - 1953-2016) 

2016 Historicizar uma instituição educativa implica 
compreender, sobretudo, as circunstâncias históricas 
e as relações estabelecidas com a comunidade no 
processo de sua constituição. O presente artigo busca 
abordar aspectos relacionados às concepções de 
tradição e inovação como dois enfoques que se 
articulam aos preceitos de uma instituição Jesuíta, a 
qual se reinventa por meio do tripé 
ensino/pesquisa/extensão. Tal reinvenção é 
tematizada neste artigo a partir da historicidade da 
instituição e do Curso de Pedagogia, o que permite 
problematizar continuidades, descontinuidades e 
rupturas 

Artigo Inovação e abertura no 
discurso das práticas 
pedagógicas 

2016 Os valores de liberdade, inovação e abertura de 
métodos e técnicas de ensino e de aprendizagem são 
quase clichés nos discursos sobre a educação nos 
dias atuais, independente do espaço em que ela se 
dá. Em que medida, entretanto, essas variações 
atingem realmente a estrutura profunda e fundamental 
das práticas didático-pedagógicas? Dedicamos nosso 
estudo, aqui recortado, às formas de integração entre 
a convocação de usos e a proposição de novos 
modos de existência, pela modelação de novas 
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possibilidades de uso didático-pedagógico na 
Educação a Distância no ensino superior. Partimos e 
retomamos, para essa reflexão, sobretudo discursos 
verbais de dois cursos livres online que propõem 
"mudanças" nos modos de ensino e de aprendizagem. 
Percebemos que por trás de alguns valores das 
práticas analisadas há euforização de valores como 
flexibilidade, informalidade, ludicidade, imediatismo, 
aceleração, entre outros normalmente clamados no 
discurso dito moderno. É por essa (re)configuração 
das práticas que os sujeitos acreditam ajustar o fazer 
pedagógico à contemporaneidade. 

Artigo Competências e 
formação de docentes 
dos anos iniciais para 
a educação científica 

2016 Neste trabalho analisamos a formação continuada, a 
prática e as reflexões de um grupo de professoras de 
uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de São 
Paulo em um projeto de inovação, com a intenção de 
observar quais fatores foram fundamentais para a 
inserção dessas docentes na Educação Científica. 
Utilizamos três tipos de dados: interações verbais na 
formação em serviço, entrevista e análise de aulas. 
Observamos que a participação das professoras em 
atividades como aprendizes, seguidas de reflexões e 
de espaços de trocas, foi fundamental para a inserção 
das docentes em práticas relacionadas ao Ensino de 
Ciências pouco trabalhada nos Anos Iniciais. 
Concluímos que a articulação de diversas 
competências é um fator fundamental para essa 
inserção e que tais competências envolvem desde o 
planejamento docente até as relações sociais que são 
estabelecidas dentro do ambiente escolar. 

Artigo Um computador por 
aluno: um dos ícones 
da modernização da 
escola brasileira na 
segunda década do 
século xxi 

2015 O objeto central deste texto é a análise de parte das 
discussões sobre o Programa Um Computador por 
Aluno, denominado PROUCA, que faz parte das 
políticas públicas educacionais no Brasil. O artigo é 
um estudo específico da pesquisa realizada no 
Projeto Aulas Conectadas? "Mudanças curriculares e 
aprendizagem colaborativa entre as escolas do 
projeto UCA em Santa Catarina" (2012 a 2013). Os 
fundamentos teóricos que se tecem com a empiria se 
vinculam à noção de cultura material escolar, à cultura 
escolar e à modernidade. Entre a observação 
participante e o cruzamento com as fontes 
documentais, buscou-se compreender as relações 
entre a materialidade digital, o laptop - UCA, com 
alguns elementos da política educacional suscitados 
pelo propósito de inovação escolar a partir deste 
"novo" objeto de ensino na prática escolar do Colégio 
de Aplicação da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

Artigo Construção da 
identidade docente na 
formação de 
professores de 
enfermagem: reflexão 
mediada por 
tecnologias digitais 

2015 Objetivo 
Analisar o processo de construção da identidade 
docente na perspectiva do passado, presente e futuro 
na formação de professores de enfermagem por meio 
da integração de tecnologias digitais. 
Método 
Pesquisa descritivo-exploratória, vertente qualitativa, 
consolidada na aula presencial “Construção da 
Identidade Docente” em 2012. Das atividades 
síncronas e assíncronas, quatro foram analisadas por 
meio da análise de conteúdo. 
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Resultados 
No Chat identificaram-se marcas positivas e negativas 
e a reflexão da construção da própria identidade (seis 
categorias); no “Túnel do tempo” a projeção da futura 
identidade (quatro categorias); no “portfólio” a 
percepção da própria identidade (quatro categorias) e 
na avaliação da aula, a percepção das experiências 
vivenciadas na aula (duas categorias). 
Conclusão 
A integração das tecnologias digitais favoreceu a 
discussão e compreensão dos licenciandos de 
maneira colaborativa, acerca de como sua identidade 
é construída e a projeção de sua futura identidade 
alinhada ao perfil e ao papel do professor exigidos na 
contemporaneidade. 
 

Artigo Qualidade da 
graduação: o lugar do 
assessoramento 
pedagógico como 
propulsor da inovação 
e do desenvolvimento 
profissional docente 

2015 O texto aborda a emergência da pedagogia 
universitária no contexto de democratização e 
expansão da educação superior no Brasil. Salienta a 
necessária reconfiguração do papel docente e das 
práticas de ensinar e aprender que tem feito revigorar 
o campo da pedagogia universitária, debruçando-se 
sobre as práticas pedagógicas e de reorganização 
curricular no contexto das mudanças paradigmáticas 
que assolam a realidade de todo o processo 
educativo. A expansão tem trazido aos quadros 
acadêmicos muitos docentes em fase inicial de 
carreira, que demandam especial atenção. Aposta 
que o desenvolvimento profissional dos docentes 
acontece no espaço de trabalho, dada a inexistência 
de políticas públicas indutoras da formação inicial 
para esse nível de ensino. Discute que diferentes 
conceitos de formação produzem distintas estratégias 
de ação. Apresenta três modelos em ordem 
decrescente de centralização: (A) Modelo de 
centralização e controle das ações; (B) Modelo parcial 
de descentralização e controle das ações; e (C) 
Modelo descentralizado de acompanhamento e 
controle das ações. Esses modelos foram usados 
para analisar os Pressupostos e características dos 
indicadores, a Compreensão da Formação e do 
Desenvolvimento Profissional, os Formatos usuais 
das estratégias de formação e os Formatos de 
acompanhamento e avaliação. Apresenta, ainda, 
sugestão de estratégias de assessoramento 
pedagógico que vêm sendo protagonizadas nos 
espaços acadêmicos. 

Artigo Uma análise cruzada 
de três estudos de 
caso com professores 
de física: a influência 
de concepções sobre 
a natureza da ciência 
nas práticas didáticas 

2014 Este estudo investigou possíveis relações entre as 
concepções sobre a natureza da ciência, de 
professores de Física, e suas práticas docentes, por 
meio de uma análise cruzada de três estudos de caso 
do tipo etnográfico. A observação etnográfica deu-se 
por imersão nas aulas de Física de três professores 
de Ensino Médio atuando em diferentes tipos de 
escolas: particular, pública e militar. Os resultados do 
cruzamento indicaram: que as práticas didáticas 
observadas não incluem aspectos sobre a natureza 
da ciência; que a Epistemologia e a História da Física 
ainda não se fazem presentes de forma explícita nas 
aulas de Física do Ensino Médio; que as relações 
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entre as visões epistemológicas dos professores e 
suas práticas são frágeis e se manifestam de forma 
implícita. No entanto, foi possível vislumbrar algumas 
diferenças nas práticas daqueles professores que têm 
uma visão epistemológica mais contemporânea, pois 
tendem a manter um espírito mais aberto à inovação 
didática. 

Artigo Inovação curricular e 
física moderna: da 
prescrição à prática 

2015 Pretende-se analisar a criação e a realização de uma 
proposta com vistas a implementar a mudança 
prescrita por um documento oficial e trabalhar a 
Teoria da Relatividade Restrita em sala de aula, 
principalmente por parte do protagonista da mudança, 
o professor. Nesse sentido, a pesquisa visa construir 
subsídios para responder à questão: Como um 
professor sensibilizado com a implementação da 
prescrição de um currículo diferenciado ressignifica e 
reconstrói o novo currículo a partir de sua prática 
docente? Para tal, desenvolvemos uma pesquisa 
qualitativa e, mais especificamente, um Estudo de 
Caso. A análise dos dados mostrou que a situação 
particular da pesquisa permitiu ao professor analisado 
construir novos significados à mudança prescrita, 
elegendo ênfases e omissões determinantes aos 
objetivos educacionais em questão. 

Artigo Disciplina escolar 
Ciências: inovações 
curriculares nos anos 
de 1950-1970 

2014 O trabalho analisa aspectos produtores de 
significados curriculares para a disciplina escolar 
Ciências durante as décadas de 1950/70: as políticas 
internacionais e nacionais que influenciaram a 
educação brasileira; as mudanças curriculares que 
marcaram a disciplina no âmbito de um 'movimento 
renovador'; as ações curriculares expressas em livros 
didáticos. Com base em estudos sócio históricos no 
campo do Currículo e, particularmente, sobre as 
disciplinas escolares, compreendemos as 'inovações' 
como construções que resultam de tensões entre o 
tradicional e o 'novo'. Nessa perspectiva, defendemos 
que a introdução de conhecimentos ecológicos, nos 
anos de 1970, na disciplina escolar Ciências, pode ser 
considerada uma 'inovação' curricular que dialoga 
com 'tradições' já existentes. Tomando os livros 
didáticos como materiais curriculares que participam 
das 'invenções de tradição', percebemos as coleções 
de Paulo Maurício Silva e Sebastião Rodrigues 
Fontinha Filho, publicadas no período, trazendo esses 
conhecimentos ecológicos em meio às influências 
sofridas pelos padrões e retóricas hegemônicos. 

Artigo Inovação em 
educação ambiental 
na cidade e na 
floresta: o caso Oela 

2013 Este artigo apresenta os resultados de um estudo de 
caso de inovação educacional na atuação de uma 
organização não governamental junto a jovens da 
periferia de Manaus e comunidades extrativistas de 
Boa Vista do Ramos, no Estado do Amazonas. A 
hipótese examinada pela pesquisa foi a de que fatores 
salientes que se conjugam na geração de ações de 
inovação são o tempo de experiência profissional de 
educadores(as), a estabilidade da equipe, o nível de 
qualificação e a atuação mobilizadora de líderes da 
organização. São descritos os objetivos e  o modo de 
atuação da organização e apontadas as 
características de líderes, agentes e equipes. Conclui 
que a hipótese levantada foi parcialmente confirmada. 
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Artigo Atividades práticas e o 
ensino-aprendizagem 
de ciência(s): mitos, 
tendências e 
distorções 

2014 Quando se fala em deficiências na educação 
científica, logo se remete à ausência de aulas 
experimentais na Educação Básica, de modo que as 
atividades práticas investigativas são vistas, na 
atualidade, como sinônimo de inovação no ensino. 
Nesse artigo, de cunho teórico, dialoga-se com os 
referenciais teóricos da educação em ciência, e 
discutem-se as tendências, mitos e concepções sobre 
a natureza da ciência presentes nas diversas 
modalidades de atividades práticas, assim como os 
tipos de interatividade que tais atividades propiciam. 
Nesse sentido, a autora parte de suas vivências como 
professora e pesquisadora da Educação Básica e 
como formadora de professores de ciências naturais. 

Artigo Blended learning e as 
mudanças no ensino 
superior: a proposta da 
sala de aula invertida 

2014 As tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC) proporcionaram importantes mudanças na 
educação a distância, que até o início dos anos 1980 
era baseada no material impresso produzido e 
enviado aos alunos. Com as tecnologias foram 
criadas diversas modalidades de ensino a distância, 
inclusive o blended learning, que combina atividades 
presenciais e atividades educacionais a distância, 
realizadas por meio das TDIC. Há diferentes maneiras 
de combinar as atividades presenciais e a distância, 
sendo a sala de aula invertida ou flipped classroom 
uma delas. Segundo essa abordagem, o conteúdo e 
as instruções sobre um determinado assunto 
curricular não são transmitidos pelo professor em sala 
de aula. O aluno estuda o material antes de ele 
frequentar a sala de aula, que passa a ser o lugar de 
aprender ativamente, realizando atividades de 
resolução de problemas ou projetos, discussões, 
laboratórios etc., com o apoio do professor e 
colaborativamente dos colegas. O objetivo do artigo é 
discutir as diferentes modalidades do blended learning 
e da sala de aula invertida, como as TDIC são usadas 
em diferentes modelos de implantação dessa 
abordagem pedagógica, como a sala de aula invertida 
pode ser implantada e os pontos positivos e negativos 
sobre a sala de aula invertida apresentados por 
diferentes autores. 

Artigo As boas práticas com 
TIC e a utilidade 
atribuída pelos alunos 
recém-integrados na 
universidade 

2014 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
marcam as dinâmicas de trabalho dos diferentes 
contextos profissionais, e o âmbito educativo não é 
uma exceção. Nesta investigação, pretende-se 
conhecer a percepção que têm os alunos recém-
integrados no ensino universitário sobre as boas 
práticas educativas com as TIC. Para tanto, analisou-
se o conteúdo de relatos dos alunos, nos quais 
plasmam sua reflexão sobre as experiências e ideias 
prévias no âmbito da temática em causa. O estudo de 
caso abordou-se a partir de um enfoque qualitativo 
que se enquadra na investigação narrativa. A amostra 
é composta por 55 alunos com idades entre 18 e 37 
anos que frequentam o 1Âº ano do Grau em 
Educação Social na Universidade de Vigo (Espanha). 
Como resultados e principais conclusões, salienta-se 
que a simples utilização das TIC é associada pelos 
participantes às boas práticas, sem questionar a 
combinação de seu uso com o de estratégias 
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didáticas de tipo inovador. Descobre-se que eles 
atribuem as boas práticas com TIC ao uso de 
dispositivos e aplicativos bastante atuais. Os 
participantes identificam diferentes benefícios em seu 
uso relativamente a: acesso à internet, comunicação, 
publicação e difusão de conteúdos numa multitude de 
formatos. Já como obstáculos, destacam o elevado 
custo econômico de alguns dispositivos, as 
dificuldades técnicas, a distração que podem produzir, 
assim como a perda de contato pessoal e de tempo. 
Também são capazes de extrapolar a utilização do 
que consideram boas práticas com TIC a algum 
aspecto do trabalho de sua futura profissão. 

Artigo Inovação em escolas 
públicas de nível 
básico: o caso Redes 
da Maré (Rio de 
Janeiro, RJ) 

2013 Este trabalho apresenta os resultados de um estudo 
de caso de inovação educacional na atuação de uma 
organização não governamental (ONG) junto a 
escolas públicas de educação básica no Complexo da 
Maré, Rio de Janeiro (RJ). A hipótese examinada pela 
pesquisa foi a de que fatores salientes que se 
conjugam na geração de ações de inovação são o 
tempo de experiência profissional de educadores(as), 
a estabilidade de sua equipe, o nível de qualificação e 
a atuação mobilizadora de líderes da ONG. São 
descritos os objetivos e características da atuação da 
ONG e são apontadas as características de líderes, 
agentes e equipes. Em conclusão, a hipótese 
levantada é aceita. 

Artigo A recontextualização 
das tecnologias da 
informação e da 
comunicação na 
formação e no trabalho 
docente 

2012 Fundado na análise crítica de discurso, este artigo 
aborda a recontextualização das tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) na formação e no 
trabalho docente, considerando as tendências 
pedagógicas em disputa por hegemonia. Está dividido 
em quatro seções: (1) princípios básicos da análise 
crítica de discurso e pontos de entrada; (2) o conceito 
de recontextualização como chave; (3) ensinar e 
aprender: entre a substituição tecnológica e a 
apropriação das TIC; e (4) para além da inovação 
tecnológica e da "democratização". 

Artigo 
**** 

Inovação educacional 
em pequeno município 
- o caso Fundação 
Casa Grande (Nova 
Olinda, CE, Brasil) 

2012 Este artigo apresenta os resultados de um estudo de 
caso de inovação educacional na atuação da 
Organização Não Governamental Fundação Casa 
Grande – Memorial do Homem Kariri junto a crianças 
e jovens do município de Nova Olinda, CE, Brasil. O 
principal problema da pesquisa que este artigo visa 
apresentar é: que fatores se conjugam na geração de 
ações de inovação educacional? A hipótese 
examinada pela pesquisa foi a de que fatores 
salientes que se conjugam na geração de ações de 
inovação são o tempo de experiência profissional de 
educadores(as), a estabilidade de sua equipe, o nível 
de qualificação e a atuação mobilizadora de líderes da 
Organização. São descritos os objetivos e 
características da atuação da Organização e são 
apontadas as características de líderes, agentes e 
equipes. Conclui que a hipótese levantada foi 
confirmada. 
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Dissertação Inovação disruptiva na 

criação e 
disseminação de 
repositórios 
institucionais de 
recursos educacionais 
abertos 

2015 O presente estudo teve como problema de pesquisa 
identificar quais elementos da inovação disruptiva 
podem ser caracterizados, na criação conjunta de um 
repositório interinstitucional de REA, realizado por 
duas instituições federais de ensino superior 
brasileiras, a saber: Universidade Federal do Paraná e 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A base 
teórico-empírica analisou os critérios adotados para 
inserção de conteúdos didáticos no repositório, as 
políticas de licenciamento de uso dos conteúdos 
elaborados, as estratégias de divulgação e 
engajamento dos docentes e os recursos tecnológicos 
adotados para a criação do repositório na perspectiva 
da Teoria da Inovação Disruptiva. A pesquisa se 
caracterizou como qualitativa, de caráter exploratório-
descritivo, sendo um estudo de caso único. A coleta 
dos dados foi realizada por meio de entrevistas 
semiestruturadas, questionários e documentos. Os 
dados foram examinados por meio da técnica de 
análise de conteúdo, considerando o feedback dos 
entrevistados e a descrição detalhada, clara e rica em 
informações entre as fontes de dados para uma maior 
confiabilidade e validade das informações. Verificou-
se que no processo de criação do repositório de REA 
está ocorrendo uma ruptura gradativa em alguns 
elementos analisados, promovendo um rompimento 
nos mercados regulados e na disrupção da rede de 
valor. A disrupção é ainda morosa no ensino centrado 
no aluno, haja vista, que as estratégias de 
engajamento estão direcionadas ao corpo docente na 
elaboração do conteúdo de REA. A análise dos dados 
identificou que as instituições estão trabalhando de 
forma diferenciada no que se refere à postagem do 
conteúdo, ao padrão dos metadados e as estratégias 
na divulgação das práticas educacionais abertas, mas 
de certa forma, estes elementos até o presente 
momento não comprometem a interoperabilidade 
entre os repositórios das instituições de ensino 
analisadas, mesmo que estas instituições operam 
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com seus repositórios institucionais independentes, o 
que foi agregado foi uma ferramenta de busca 
federada nos repositórios indexados ao REA Paraná. 
Esta pesquisa contribuiu para a disseminação de 
práticas e recursos educacionais abertos. 

Dissertação O laboratório virtual 
como atividade 
complementar de 
disciplinas 
introdutórias de 
mecânica: análise a 
partir da experiência 
do giroscópio 

2015 O Laboratório Virtual é um ambiente de estudo que 
visa complementar a ação docente em sala de aula, a 
fim de trabalhar conceitos abstratos de maneira 
experimental e que usa recursos virtuais como 
estratégia de ensino para aulas de física. Este 
laboratório foi desenvolvido a partir da filmagem de 
sistemas reais com o objetivo de observar todo o 
movimento de um objeto junto a um instrumento que 
possibilitou a medida de sua posição. Posteriormente, 
foi incorporado ao vídeo um código de tempo, de 
modo que, ao transformá-lo em quadros 
independentes, as imagens extraídas permitem medir 
a posição ocupada pelo corpo em instantes 
conhecidos. Com uma tabela de posição por tempo, 
toda a evolução dinâmica do sistema pode ser obtida. 
As experiências, alocadas em 
http://www.fep.if.usp.br/~fisfoto/index.html, vem sendo 
usadas desde 2004 em cursos de mecânica da 
graduação em Licenciatura em Física da Universidade 
de São Paulo e são uma inovação no método de 
desenvolvimento curricular, que busca na tecnologia 
uma outra maneira de trazer a experimentação para o 
contexto do ensino. Analisamos o experimento do 
Giroscópio, objeto de frequente estudo nas aulas de 
mecânica, a fim de adquirir elementos para avaliar o 
comportamento do Laboratório Virtual como 
ferramenta didática. Foram entrevistados 12 alunos 
que participaram da atividade, com o intuito de 
verificar se os objetivos da proposta tinham sido 
atingidos, a fim de analisar o grau de apropriação dos 
conceitos trabalhados na mencionada experiência. 
Para fundamentar essa análise, recorreu-se à 
equilibração e ao subsunçor propostos por Piaget e 
Ausubel, respectivamente. Dos relatos dos alunos foi 
possível localizar as situações que denotavam 
assimilação e/ou acomodação. A categorização de 
partes das entrevistas permitiu a elaboração do 
esquema de raciocínio desenvolvido pelos alunos, 
identificando suas concepções prévias ou os 
conhecimentos de que se apropriaram para explicar o 
funcionamento do giroscópio. Da análise das 
entrevistas, pode inferir-se que os objetivos do 
laboratório foram alcançados e que o mesmo pode ser 
aceito como material didático complementar às 
disciplinas presenciais, dando suporte para que 
conteúdos teóricos possam ser trabalhados em 
situações reais com o auxílio de Tecnologia de 
Informação, de maneira experimental. 

Dissertação Os PCNs e as 
inovações nos livros 
didáticos de ciências 

2012 Este trabalho busca entender como as Inovações no 
ensino (mudança deliberada e conscientemente 
assumida visando uma melhoria de uma ação 
educativa), presentes nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências (PCN), estão sendo 
disseminadas. A análise abordou aspectos do 
enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) e da 
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História e Filosofia da Ciência (HFC). A partir de um 
estudo exploratório escolheu-se o livro didático de 
Ciências como o objeto de investigação, pela 
importância que este instrumento tem nas salas de 
aula e também pela constante avaliação do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), que respeita as 
orientações emanadas dos PCNs. Apoiando-se 
teoricamente nos pressupostos da Análise de 
Conteúdo e tomando como base o PNLD 2011, foram 
estabelecidas categorias de avaliação aplicáveis às 
temáticas Poluição e Astronomia, indicativas 
respectivamente da presença do enfoque CTS e HFC, 
em três coleções aprovadas pelo PNLD 2011. Os 
resultados obtidos indicaram que o Guia PNLD não 
oferece informações suficientemente claras para 
avaliar a presença das inovações nos livros de 
Ciências, mas as coleções analisadas já incluem 
algumas delas, mesmo que de forma insuficiente para 
promover uma transformação no ensino de Ciências. 

Dissertação Política e diretrizes 
para uso de 
tecnologias 
educacionais no 
Paraná 

2014 Neste trabalho analisa-se as Diretrizes para o Uso das 
Tecnologias Educacionais do Estado do Paraná 
publicada em 2010 para entender uma realidade 
ímpar no que se refere às proposições de formação 
continuada para utilização das tecnologias na escola 
resultante de ações políticas do Governo do Paraná. 
De que forma os conceitos de tecnologia e os 
processos de mediação presentes nas Diretrizes para 
o uso das Tecnologias Educacionais, influenciam na 
formação docente para o uso de tecnologias nas 
escolas públicas do estado do Paraná? Utilizou-se 
para tanto a pesquisa qualitativa e a análise 
documental como encaminhamento investigativo Para 
proceder a análise documental foram identificadas as 
unidades de estudo: Conceitos de tecnologia, que foi 
estudado à luz das contribuições de Sancho 
(1998),Brito (2006),Brito e Negri Filho (2009), Lévy 
(1999) e Macluhan (2005); Formação docente para o 
Uso de Tecnologias, na qual objetivou-se analisar a 
nova política de formação docente para o uso 
pedagógico das tecnologias ancoradas no 
pensamento de Barreto et AL (2006), Brito e 
Purificação (2006), Kenski (1998), Moran (2007) e 
Valente (1999) e; Processos de Mediação na qual 
considerou-se o tema relativo ao uso de tecnologias 
como discussão vital para a definição de um conceito 
que subsidia o trabalho do professor, do professor 
tutor e do assessor de tecnologia, presentes nas 
diretrizes baseadas nas contribuições de Moran, 
Masetto e Behrens (2007), com os estudos de Martín-
Barbero (2002) ao tratar de mediação cultural voltada 
para a mediação pedagógica e Feuerstein (1998), que 
desenvolveu em suas pesquisas a Teoria da 
Aprendizagem Mediada voltada para a mediação de 
adultos. A presente pesquisa foi dividida em três 
etapas: Na primeira, realizou-se um estudo 
exploratório que originou o referencial teórico para a 
análise de conteúdo do documento intitulado: 
Diretrizes para o uso de tecnologias educacionais 
(2010). A segunda fase constituída da elaboração de 
instrumentos de coleta de dados: a) quadro de 
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autores; b) quadro de termos chave, e; c) quadro do 
banco de dados dos artigos resultantes do PDE. Na 
terceira fase da pesquisa procedeu-se a análise dos 
dados com enfoque nas unidades de estudo, as quais 
já eram pré-existentes nas Diretrizes e serviram como 
categorias de análise, por essa razão optou-se por 
denominá-las na pesquisa de unidades de análise. A 
presente pesquisa evidenciou a presença de 
conceitos de tecnologia física, organizadora e de 
tecnologia simbólica que devido a sua ênfase como 
eixo orientador do uso, vem influenciar ou direcionar a 
instituição de uma política pública de formação 
continuada voltada para mediação do professor, para 
além do uso instrumental da tecnologia. Ainda no que 
diz respeito à mediação, a pesquisa apontou que o 
documento mostrou-se inovador no que se refere a 
abordagem dos processos de mediação que foram 
subdivididos em três categorias assim definidas: 
professor, professor tutor e do assessor de 
tecnologias sendo possível constatar que trata-se de 
uma mediação tecnológica com efeitos de inclusão 
dos participantes no processo de uma aprendizagem 
mútua. 

Dissertação Saberes e práticas 
docentes para a 
inovação curricular: 
uma análise das 
práticas da sala de 
aula 

2013 Esta pesquisa tem como objetivo analisar os saberes 
docentes no processo de inovação curricular, 
especificamente, na introdução da física moderna e 
contemporânea no ensino médio. Com esta finalidade 
acompanhamos quatro professores do ensino médio, 
que elaboraram e aplicaram sequências didáticas 
sobre tópicos de física moderna e contemporânea em 
suas respectivas salas de aula. A escolha dos sujeitos 
para esta pesquisa se deu por oportunidade, ou seja, 
foram escolhidos devido à participação deles num 
curso de formação continuada realizado na Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo. O curso 
em questão foi elaborado para a capacitação de 
professores da rede pública do Estado de São Paulo e 
foi estruturado em três turmas, cada qual, englobando 
um tópico de física moderna e contemporânea: Linhas 
Espectrais, Partículas Elementares e Relatividade. 
Este curso foi repetido em três oportunidades, o que 
permitiu que alguns dos professores participassem de 
todas as turmas. O acompanhamento dos professores 
teve início com a aplicação da sequência didática em 
sala de aula, no primeiro semestre de 2011. Os 
primeiros dados recolhidos tiveram origem nas 
filmagens das aulas destes professores, durante a 
aplicação das sequências didáticas no ensino médio. 
Em seguida, realizamos três entrevistas 
semiestruturadas. As duas primeiras tiveram como 
objetivo levantar alguns aspectos relacionados à 
vivência dos professores, começando com a etapa de 
formação na escola de ensino básico até a sua 
graduação. Também foram levantados alguns 
aspectos relacionados à atuação profissional dos 
professores e ao seu contato com a física moderna e 
contemporânea, tanto na formação inicial quanto no 
exercício de sua profissão. A terceira entrevista teve 
como objetivo aprofundar a análise referente às 
práticas docentes utilizadas no desenvolvimento da 
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sequência didática. Essas práticas compõem o que 
Maurice Tardif chama de saberes docentes. De 
acordo com a natureza dos dados obtidos, esta 
pesquisa se enquadra nos referenciais da pesquisa 
qualitativa, na medida em que, os dados principais 
são descritivos, compostos de gráficos e transcrições, 
os quais foram recolhidos em forma de gravações em 
áudio ou vídeo. Os resultados permitiram a 
construção de categorias que podem servir de base 
para a elaboração de um conjunto de saberes 
necessários ao processo de inovação curricular e 
serem incorporados na formação inicial dos futuros 
professores, contribuindo para que eles sejam mais 
bem preparados para trabalhar com os processos de 
inovação. As categorias encontradas empiricamente 
são: saber transpor os conteúdos específicos para a 
sala de aula, saber utilizar os recursos didáticos 
audiovisuais, saber organizar e planejar atividades 
didáticas, saber construir os mecanismos de avaliação 
e saber gerir a sala de aula. 

Dissertação Estrutura didática 
baseada em fluxo: 
relatividade restrita 
para o ensino médio 

2014 O presente trabalho conceitualiza e aplica da noção 
de "fluxo" como a parte da intenção didática 
relacionada com a qualidade das transições entre 
atividades de uma sequência didática. O fluxo foi 
empregado como protoprincípio central no 
desenvolvimento de um curso sobre Relatividade 
Restrita para o Ensino Médio com base na 
metodologia Design-Based Research (DBR). A 
dinâmica de trabalho contou com a participação de 
pesquisadores e professores da Rede Pública do 
Estado de São Paulo. Reuniões de discussão, 
produção e aplicações da sequência didática foram 
organizadas conjuntamente pelo Núcleo de Pesquisas 
em Inovação Curricular (NuPIC) e pelo, então 
formado, Grupo de Atualização da Física Escolar 
(GrAFiE). Como resultado da pesquisa foi 
apresentada a comparação entre o fluxo pretendido e 
a fluência observada pelos alunos. Uma pesquisa 
auxiliar sobre a compreensão do conceito de evento 
também é construída e complementa os resultados 
obtidos. Com vistas na generalização proposta pelos 
pesquisadores nessa área, são apresentados o 
protoprincípio de fluxo como potencial motor para o 
desenvolvimento de sequências didáticas, o diagrama 
de fluxo como representação prática das intenções 
dos desenvolvedores e o instrumento de fluxo como 
método para a produção de dados. Esses elementos 
foram testados em um ciclo de pesquisas e são 
destinados ao emprego em outras sequências 
didáticas. 
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Educacionais. Encontrados 8 artigos, sendo 1 na área de Administração, 3 na área 

de Saúde, 1 relacionado ao Ensino Superior, 1 relacionado à Educação Especial e 2 

sobre práticas inovadoras propriamente ditas voltadas à Educação Básica, a saber: 

 
Artigo A formação de 

professoras para o 
ensino de ciências nas 
séries iniciais: análise 
dos efeitos de uma 
proposta inovadora 

2015 Pesquisa empírica que tem como objetivo analisar os 
efeitos de uma proposta inovadora de formação em serviço 
nas concepções e práticas declaradas de professoras 
polivalentes que lecionam Ciências nas séries iniciais. As 
professoras pesquisadas cursavam Licenciatura Plena em 
Pedagogia na Unicamp, por um convênio entre a 
universidade e as prefeituras municipais da Região 
Metropolitana de Campinas. Pesquisou-se quais as 
concepções e práticas declaradas, de 13 professoras, 
sobre o ensino de Ciências para as séries iniciais 
anteriormente, durante o transcorrer e ao final da 
disciplina, por meio de: questionários, redações, 
observação do curso e entrevistas. Concluiu-se que, 
embora a maioria das professoras pareça ter 
compreendido as ideias-chave da disciplina e tenha 
promovido mudanças em suas práticas docentes, a falta de 
conhecimento prévio de conteúdos específicos de Ciências 
e a pequena carga horária disponível foram os principais 
fatores que impossibilitaram a apreensão mais abrangente 
de algumas das ideias enfocadas pela disciplina. 

Artigo ISE-SPL: uma 
abordagem baseada 
em linha de produtos 
de software aplicada à 
geração automática de 
sistemas para 
educação médica na 
plataforma E-learning 

2013 INTRODUÇÃO: O e-learning surgiu como uma forma 
complementar de ensino, trazendo consigo vantagens 
como o aumento da acessibilidade da informação, 
aprendizado personalizado, democratização do ensino e 
facilidade de atualização, distribuição e padronização do 
conteúdo. Neste sentido, o presente trabalho tem como 
objeto apresentar uma ferramenta, intitulada de ISE-SPL, 
cujo propósito é a geração automática de sistemas de e-
learning para a educação médica, utilizando para isso 
sistemas ISE (Interactive Spaced-Education) e conceitos 
de Linhas de Produto de Software. 
MÉTODOS: A ferramenta consiste em uma metodologia 
inovadora para a educação médica que visa auxiliar o 
docente da área de saúde na sua prática pedagógica por 
meio do uso de tecnologias educacionais, todas baseadas 
na computação aplicada à saúde (Informática em Saúde). 
RESULTADOS: Os testes realizados para validar a ISE-
SPL foram divididos em duas etapas: a primeira foi feita 
através da utilização de um software de análise de 
ferramentas semelhantes ao ISE-SPL, chamado S.P.L.O.T; 
e a segunda foi realizada através da aplicação de 
questionários de usabilidade aos docentes da área da 
saúde que utilizaram o ISE-SPL. 
CONCLUSÃO: Ambos os testes demonstraram resultados 
positivos, permitindo comprovar a eficiência e a utilidade 
da ferramenta de geração de softwares de e-learning para 
o docente da área da saúde. 

 

 

 



177 
 

 

 

 

 

 

 

Filtro: 

Palavras-chave: Educação e tecnologias 

Período: de 2012 a 2016 

Fonte: Scielo 

 
Artigo Atenção a si e modos 

de conceber as 
tecnologias digitais na 
formação de 
professores 

2015 Este artigo apresenta uma pesquisa-intervenção de 
natureza qualitativa que discute como professores 
concebem as tecnologias digitais e como essas 
concepções se transformam no transcurso de oficinas 
de formação, enfatizando a atenção a si nos 
processos de conhecimento. Como hipótese de 
trabalho, propomos que o acoplamento com 
tecnologias digitais pode tornar mais visíveis, para o 
próprio observador, as modulações de seus modos de 
atentar a si e ao mundo, pois incrementa as quebras 
e/ou as perturbações nas formas habituais de fazer e 
saber. Foram acompanhados oito professores em 
oficinas que se desenvolveram durante seis meses no 
ano de 2013. Como resultado, foi possível distinguir 
transformações cognitivas referentes às concepções 
de tecnologia e aos processos de atenção a si no 
fazer das oficinas. As tecnologias digitais passam a 
compor a experiência dos professores, e estes se 
percebem atualizando a si mesmos nos espaços de 
produção do conhecimento na escola. 

Artigo Aprender na 
atualidade e 
tecnologias: 
implicações para os 
estudos no ensino 
médio 

2014 Análise sobre o aprender, de sua relação com as 
tecnologias atuais e com o trabalho escolar no Ensino 
Médio, realizada, a partir do recorte de uma pesquisa 
mais ampla, desenvolvida por dois anos com 
estudantes de Ensino Médio em uma escola pública 
em Maceió. Privilegiaram-se resultados obtidos nos 
questionários e nos grupos de discussão. Identifica-se 
que o aprender na escola pode ter um papel 
diferenciado para garantir a mediação e a 
desnaturalização das informações veiculadas nesses 
artefatos culturais, desde que as condições objetivas 
sejam asseguradas e que tais informações sejam 
questionadas, investigadas, o que pode contribuir 
para que os jovens e adultos tenham acesso a 
processos significativos de apropriação de 
conhecimentos. 

Artigo Tecnologia e 
educação: algumas 
considerações sobre o 
discurso pedagógico 
contemporâneo 

2012 O presente artigo pretende analisar os fundamentos 
do discurso predominante sobre as relações entre as 
tecnologias e a educação, tomando por base um 
estado da arte realizado sobre os usos do computador 
na educação escolar, no período de 1997 a 2007 no 
Brasil. Nesse estado da arte foram encontrados 107 
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trabalhos relacionados a essa temática e a referência 
a 1.330 autores. A análise destes trabalhos conduz à 
reflexão que busca apoio teórico em um 
descolamento dos discursos habituais sobre o uso 
das tecnologias em educação: tanto aqueles que se 
baseiam nas prescrições normativas para a 
incorporação dos instrumentos tecnológicos (visão 
instrumental), como aqueles que impõem as TIC 
como uma fatalidade no seio das escolas 
(determinismo tecnológico). O corpus total foi objeto 
de análise de conteúdo, indicando as categorias: o 
computador como recurso didáticopedagógico e o 
computador como recurso político-pedagógico. 

Artigo Explorando tendências 
para a educação no 
Século XXI 

2012 O estudo trata da necessidade de reforçar o 
letramento e as novas competências digitais entre as 
gerações mais jovens. Após rever a literatura 
internacional, propõe uma definição atualizada do 
conceito de "competências digitais" e descreve as 
dimensões, estratégias e instrumentos para analisar e 
avaliar o desenvolvimento do letramento digital que a 
nova força de trabalho vai precisar. 

Artigo Transposição 
midiática: da sala de 
aula convencional para 
a presencial conectada 

2012 O artigo apresenta o conceito de transposição 
midiática e, para tal, fundamenta-se nos resultados de 
uma pesquisa acadêmica que identificou os impactos 
provocados pela tecnologia da videoconferência pela 
internet, ou webconferência, nação educativa (modo 
de ensinar), focando as alterações nos papéis 
docentes. O estudo de caso etnográfico mostrou de 
que modo a ação docente foi modificada pela situação 
educativa na qual alunos e professores interagiram 
face a face, mediados pela tecnologia, de modo 
síncrono a distância, caracterizando a educação 
presencial conectada. A investigação tomou como 
ponto de partida a teoria da transposição didática dos 
saberes (Chevallard, 1985), tendo identificado e 
analisado mudanças na prática docente, 
especificamente nos papéis docentes, caracterizando 
o fenômeno da transposição midiática. 

Artigo Quadros interativos na 
educação: uma 
avaliação a partir das 
pesquisas da área 

2013 Este artigo parte da premissa de que é necessário os 
professores das escolas do século XXI terem acesso 
a recursos e habilidades tecnológicas que permitam 
transmitir conhecimento com competências em 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs). 
Tendo em vista essa necessidade, o governo 
português implementou o Plano Tecnológico da 
Educação, propondo-se a atuar diretamente com a 
maioria dos professores, de maneira a reforçar 
substancialmente as infraestruturas tecnológicas das 
escolas, assim como formar e certificar esses 
profissionais nas competências fundamentais para as 
TICs. Nesse plano de formação, o quadro interativo é 
um dos recursos trabalhados. Objetiva-se assegurar a 
presença de um equipamento em cada três salas de 
aula e formar seus respectivos docentes no uso 
pedagógico e profissional dessa ferramenta. Tendo 
em vista a ampla difusão desses quadros, importa 
refletir a respeito da importância pedagógica dessa 
ferramenta educativa. Neste artigo, apresenta-se uma 
síntese de diversos estudos que têm sido feitos em 
Portugal e em outras partes do mundo a respeito da 
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utilização dos quadros interativos em contexto 
educativo. O intuito dessa apresentação é 
sistematizar as vantagens e desvantagens do uso 
desse tipo de tecnologia, avaliando as suas 
influências e potencialidades no ensino-
aprendizagem. Queremos investigar que atitudes 
demonstram os professores na integração com os 
quadros e no planeamento das aulas e que níveis de 
utilização são alcançados pelos docentes em contexto 
de sala de aula. Considera-se que essa ferramenta 
educativa poderá permitir melhorias no processo de 
ensino-aprendizagem em diversos níveis. Contudo, 
cabe enfatizar que os docentes necessitam de tempo 
e formação para adquirir as competências 
tecnológicas necessárias para fazer uso do quadro 
interativo, de modo a alterar metodologias e atitudes 
em sala de aula. Podem, assim, integrar 
pedagogicamente essa tecnologia nos seus planos de 
aula, não se focando na tecnologia em si, mas na 
forma como será utilizada e nos objetivos almejados 
por cada docente. 

Artigo Teoria e prática na 
formação de 
professores: a prática 
como tecnologia do eu 
docente 

2013 Este artigo discute a relação teoria e prática nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
dos Professores da Educação Básica, no início da 
década de 2000. Tem como fonte de dados a 
legislação curricular que instituiu a reforma e os 
Projetos Pedagógicos de quatro cursos de licenciatura 
da Universidade Federal de Pelotas (Educação Física, 
Artes Visuais, Matemática e Ciências Sociais). A partir 
dos estudos de Michel Foucault sobre a 
governamentalidade e a ética e de estudos sobre as 
políticas educacionais e curriculares contemporâneas, 
mostra os efeitos da nova matriz curricular nos 
currículos dos cursos investigados. O estudo 
demonstra que a política oficial reforça o pragmatismo 
na educação de professores e problematiza a prática 
como tecnologia do eu docente implicada na formação 
de um professor prático-reflexivo, em uma visão 
reducionista das competências e habilidades 
docentes. 

Artigo Atenção a si e modos 
de conceber as 
tecnologias digitais na 
formação de 
professores 

2015 Este artigo apresenta uma pesquisa-intervenção de 
natureza qualitativa que discute como professores 
concebem as tecnologias digitais e como essas 
concepções se transformam no transcurso de oficinas 
de formação, enfatizando a atenção a si nos 
processos de conhecimento. Como hipótese de 
trabalho, propomos que o acoplamento com 
tecnologias digitais pode tornar mais visíveis, para o 
próprio observador, as modulações de seus modos de 
atentar a si e ao mundo, pois incrementa as quebras 
e/ou as perturbações nas formas habituais de fazer e 
saber. Foram acompanhados oito professores em 
oficinas que se desenvolveram durante seis meses no 
ano de 2013. Como resultado, foi possível distinguir 
transformações cognitivas referentes às concepções 
de tecnologia e aos processos de atenção a si no 
fazer das oficinas. As tecnologias digitais passam a 
compor a experiência dos professores, e estes se 
percebem atualizando a si mesmos nos espaços de 
produção do conhecimento na escola. 
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 Tecnologia, educação 
e tecnocentrismo: as 
contribuições de 
Álvaro Vieira Pinto 

 Analisa a conceituação da tecnologia segundo Vieira 
Pinto. Concentra-se no livro O Conceito de 
Tecnologia, o qual apresenta de forma condensada as 
reflexões de Vieira Pinto sobre o tema. Defende-se 
que as análises do autor sobre a tecnologia fornecem 
ao campo pedagógico conceitos que possibilitam a 
compreensão crítica da questão da tecnologia e de 
sua relação com a educação e, assim, fazem emergir 
possibilidades de superação do problema do 
tecnocentrismo, especialmente dentro do próprio 
campo pedagógico. 

 

Filtro: 

Palavras-chave: Educação e tecnologias 

Período: de 2012 a 2016 

Fonte: : Biblioteca Digital da USP 

Foram encontrados 149 dissertações a partir do filtro de Educação e Tecnologias, 

sendo destas 8 de Políticas Educacionais, 4 na área de Fundamentos da Educação, 

6 na área de Formação Profissional, 19 na área da Saúde, 8 na área de Educação 

Especial,  32 voltadas para o Ensino Superior e 72 dissertações voltadas para 

práticas específicas de conteúdos das disciplinas curriculares com utilização de 

Tecnologias. Destas últimas, destacam-se as seguintes abaixo relacionadas pela 

aproximação com o tema desta pesquisa: 

 
Dissertação Tecnologias móveis na 

escola : movimentos 
da gestão escolar 

2015 Esta dissertação tem como objetivo compreender os 
movimentos da gestão escolar no processo de 
inserção das tecnologias móveis na escola com base 
na Teoria dos Possíveis de Jean Piaget (1985, 1986, 
1987). A cartografia, proposta por Deleuze e Guattari 
(1995) e descrita por Kastrup (2007, 2009, 2013), é a 
opção metodológica que orienta esse estudo, guiada 
pela pista da atenção e suas quatro variedades: 
rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. A 
pesquisa se divide em dois movimentos: a construção 
da base teórica e a análise dos dados. No primeiro 
movimento foram realizados quatro pousos com a 
intenção de constituir o cenário da pesquisa. O 
primeiro deles é a cultura digital, apresentada pelas 
ideias de Levy (1999), Lemos (2003, 2004, 2009) e 
Castells (2003), configurando a sociedade marcada 
pelos avanços da microeletrônica, na convergência 
entre a informática com as telecomunicações, e pelos 
processos de reconfiguração, liberação do polo de 
emissão e conexão generalizada. O segundo pouso 
se aproxima das tecnologias na educação, 
especificamente do Projeto Um Computador por 
Aluno, retratando a história do processo de 
informatização das escolas públicas brasileiras até 
chegar na modalidade 1:1, a partir de Kenski (2007), 
Almeida (1997, 1999, 2000), Valente (1997). No 
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terceiro pouso há uma aproximação da escola, campo 
da pesquisa, mais especificamente da gestão escolar, 
que constitui os sujeitos a serem investigados. Lück 
(2000) é a base para explicar o avanço no papel do 
gestor escolar a partir da legislação vigente. O quarto 
pouso trata da Teoria dos Possíveis de Piaget (1985, 
1986, 1987), do problema da produção de novidades, 
entendida aqui como uma possibilidade para 
compreender os movimentos da gestão escolar a 
partir da inserção dos laptops educacionais. O 
segundo movimento da pesquisa é marcado pela 
análise dos dados. A construção dos dados foi 
realizada a partir dos registros gerados durante o 
projeto Pesquisa e avaliação de práticas inovadoras 
para a inclusão da escola na cultura digital, (UCS, 
UFRGS e UNISINOS), do diário de itinerância da 
pesquisadora e da transcrição de cinco entrevistas 
feitas com os gestores escolares de uma escola 
participante da fase 2 do projeto piloto UCA. Os 
movimentos mapeados foram apresentados em três 
pousos. O primeiro trata das percepções dos gestores 
escolares, explicitando suas concepções acerca do 
seu papel. O segundo pouso fala da gestão de 
pessoas, marcado por perturbações que geraram a 
saída de professores da escola e a composição de um 
novo quadro de pessoal, revelando pseudo-
impossibilidades e a abertura para novos possíveis. O 
terceiro pouso analisa a gestão na sua dimensão 
pedagógica, evidenciando a dicotomia entre o técnico 
e o pedagógico, bem como as ações da gestão na 
perspectiva de viabilizar o planejamento e a utilização 
dos laptops na escola. As condutas adotadas 
demonstram movimentos de resistência e abertura 
para novidades, levando a mudanças pedagógicas. 
Esta pesquisa se destaca pelo olhar atento e escuta 
sensível dos sujeitos que compõem a gestão escolar, 
que revelaram um constante devenir na abertura de 
novos possíveis a partir das perturbações 
apresentadas com a inserção de tecnologias móveis 
na escola. 

Dissertação Práticas pedagógicas 
em ambiente virtual de 
aprendizagem : 
possibilidades de 
inovação 

2014 Esta investigação teve como objetivo principal 
examinar os registros dos professores do Ensino 
Fundamental, anos finais, e do Ensino Médio, de uma 
escola particular, do município de Bento Gonçalves, 
Rio Grande do Sul, num curso de capacitação para 
utilizar um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 
relacionálas com possíveis mudanças nas práticas 
pedagógicas. O trabalho se propôs a realizar uma 
pesquisa de natureza qualitativa baseada nos dados 
obtidos através dos registros dos professores-alunos 
nos espaços do AVA. Foram convidados para serem 
os sujeitos na pesquisa oito professores da Educação 
Básica, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. O corpus da pesquisa constituiu-se dos 
registros presentes nos espaços de comunicação do 
ambiente (fórum, lições, correio eletrônico). O 
desenvolvimento do curso de capacitação que serviu 
de cenário para constituição do corpus, foi planejado 
sob o ponto de vista da aprendizagem a partir da 
teoria vigotskiana, assim como estimular os 
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participantes a refletirem sobre o fazer pedagógico 
buscando a prática pedagógica inovadora sob a visão 
de Moran (2007; 2008). A análise do corpus foi feita à 
luz de Moraes e Galiazzi (2007) com análise textual 
discursiva, a qual é constituída por três ciclos 
denominado pelos autores como: desconstrução e 
unitarização; processo de categorização e produção 
de um texto descritivo-interpretativo (metatexto). A 
partir da análise foi possível identificar possíveis 
mudanças no fazer pedagógico futuro dos 
professores-alunos, caracterizadas por estratégias e 
intervenções pedagógicas que remetem a construção 
de conhecimentos através da interação e colaboração 
entre os pares. 

Dissertação O laptop educacional 
na sala de aula: 
movimentos de 
letramento digital nas 
práticas de leitura e 
escrita de estudantes 
do ensino fundamental 

2013 Esta dissertação tem como objetivo principal 
investigar como os movimentos de letramento digital 
ocorrem nas práticas de leitura e escrita no contexto 
da inserção dos laptops em uma escola de ensino 
fundamental. O estudo tem como referência teórica a 
Epistemologia Genética de Piaget e a concepção de 
letramento digital de Soares e Lévy. A pesquisa 
possui um caráter exploratório, em que o 
delineamento metodológico é dado pelo Estudo de 
Caso. Os sujeitos da pesquisa foram quatro 
estudantes de 13 anos de idade, do 6º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública envolvida no 
projeto UCA, etapa II. As fontes de evidência que 
constituíram o corpus foram o diário de bordo da 
pesquisadora, as transcrições das filmagens e as 
produções de texto dos sujeitos desta pesquisa. O 
método clínico piagetiano inspirou as observações e 
intervenções. Os procedimentos de análise foram 
desenvolvidos a partir da Análise Textual Discursiva 
de Moraes e Galiazzi (2007), em conformidade com 
as etapas sugeridas por esses autores. As categorias 
de análise foram se constituindo a partir do olhar para 
as fontes de evidência, levando em conta o 
movimento dos sujeitos e o movimento da 
pesquisadora na apropriação do campo conceitual, 
constituindo as categorias: (a) leitura e escrita digital, 
(b) fluência digital e (c) buscar e pesquisar na web. A 
partir dos elementos teóricos e compreensões no 
decorrer do processo, apresentamos alguns possíveis 
norteadores para que os processos de leitura e escrita 
possam conter práticas de letramento digital. 
Compreendemos que a inserção do laptop na escola 
está provocando perturbações, mas ainda não se 
constituiu em um novo contexto de ensino e 
aprendizagem, contudo, está em processo de 
constituição. Os movimentos de letramento digital, 
muitas vezes, são minimizados pelos professores, não 
oportunizando ou dando abertura para os estudantes 
fazerem escolhas e potencializarem suas práticas 
com esse novo elemento na sala de aula. Mesmo 
assim, foi possível perceber, nos estudantes, indícios 
de práticas de letramento digital, como a fluência 
digital e práticas de leitura e escrita no contexto 
digital. 

Dissertação O ensino de química e 
a escola pública: a 

2013 Esta dissertação de Mestrado tem por objetivo 
principal investigar as possibilidades de uso dos 
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isomeria geométrica 
mediada pelo uso de 
programas 
computacionais 

programas de simulação computacional no campo de 
isomeria geométrica no contexto da escola pública. 
Para contemplar esse objetivo, a referida pesquisa foi 
constituída a partir de uma pesquisa bibliográfica e de 
um estudo de caso numa escola pública. O referencial 
teórico foi construído para investigar os efeitos do uso 
de programas computacionais no ensino de isomeria 
geométrica; realizamos entrevistas semiestruturadas 
com três professores de uma escola, situada na 
cidade de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do 
Sul, a fim de contrastar os interlocutores teóricos e 
empíricos. A partir do conjunto de informações 
oriundas do contexto escolar, associadas à 
fundamentação teórica, foi possível apontar um 
conjunto de resultados: i) a escola apresenta baixo 
nível de utilização da tecnologia no ensino; ii) o 
acesso ao laboratório de química e de informática é 
prejudicado pela burocracia; iii) o professor atua com 
sobrecarga de trabalho; iv) as capacitações ou 
formações continuadas para os professores são 
insuficientes; v) a carga horária para o ensino de 
Química foi drásticamente reduzida em comparação a 
anos anteriores; vi) há falta de empenho dos 
estudantes. Dentro desse contexto, classifica-se essa 
pesquisa por meio de uma abordagem exploratória, 
onde usou-se a técnica qualitativa de Análise Textual 
Discursiva (ATD) para compreender o corpus de 
pesquisa. Além disso, no que tange ao uso de 
programas de simulação, os resultados da consulta à 
bibliografia atestam que os programas computacionais 
são importantes ferramentas de apoio ao ensino de 
isomeria geométrica, pois melhoram a visualização 
entre os três níveis de representação da Química 
(macroscópico, microscópico e simbólico) meio da 
criação de moléculas em duas dimensões e a 
conversão destas para a forma tridimensional. 
Observamos que os estudantes, nativos digitais, são 
hábeis no manuseio de aplicativos computacionais. 
Complementarmente os professores entrevistados 
declararam não fazer uso de programas 
computacionais por uma série de razões: horários de 
aula reduzidos, desconhecimento dos programas e 
seu uso, poucas oportunidades de formação 
continuada. Portanto, nosso estudo sugere que se 
deva romper a visão tradicional do ensino da química 
(segundo a qual bastaria dotar as escolas de recursos 
de informática) para mudar as práticas pedagógicas. 
É necessário transgredir esse modelo e pensar em 
metodologias que se voltem aos fundamentos das 
disciplinas, que atendam ao processo de construção 
do conhecimento, promovendo assim a ascensão de 
um ensino de Química voltado à formação de 
estudantes críticos. 

Dissertação Uma visão integrada 
sobre o nível de uso 
das tecnologias da 
informação e 
comunicação em 
escolas brasileiras 

2015 No contexto do ensino, a Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) assume um importante papel em 
termos de apoio pedagógico com o intuito de auxiliar 
na melhoria da estrutura básica da educação. O 
acesso a novas tecnologias traz formas diferentes de 
aprender e pensar, para professores, alunos e 
instituições de ensino. A incorporação das tecnologias 
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nas escolas contribui para expandir o acesso à 
informação atualizada e, principalmente, para 
promover a criação de comunidades colaborativas de 
aprendizagem que privilegiam a construção do 
conhecimento, a comunicação, a formação continuada 
e a gestão articulada entre as áreas administrativa e 
pedagógica da escola. No Brasil, é possível observar 
a existência de propostas de incentivo ao uso das 
tecnologias digitais na educação, no entanto, é 
importante salientar que a ênfase das discussões 
recai sobre a disponibilidade de hardware e software. 
Diante da importância de compreender a relação entre 
a tecnologia e o universo escolar, este estudo tem por 
objetivo avaliar o nível de uso das TICs em escolas 
brasileiras. Para isso, foi proposto e construído um 
índice que permitiu apresentar diferenças quanto ao 
nível de uso das escolas investigadas à luz da 
perspectiva regional, administrativa e de 
desenvolvimento humano municipal. A partir dos 
resultados apresentados pelas escolas, foi possível 
também classificá-las em baixo uso, uso moderado, 
uso elevado e uso muito elevado das TICs. Como 
segundo enfoque de análise, através de um conjunto 
de variáveis utilizadas no desenvolvimento do índice, 
foi demonstrado que uma escola fará um maior uso 
das tecnologias a partir do momento em que é 
possível ter uma direção que suporte o uso. Além 
disso, torna-se importante que a escola oferte uma 
infraestrutura que traga a maior disponibilidade de 
computadores para o uso pedagógico possível, bem 
como ofereça aulas específicas de informática. Por 
fim, integrar o computador e a Internet às práticas 
pedagógicas, também demonstrou-se um fator 
importante para que haja um elevado uso das TICs. A 
fim de atingir os objetivos desta pesquisa, foram 
utilizados os microdados da pesquisa TIC Educação, 
conduzida pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, 
em sua edição de 2013. 

 

 

Filtro: 

Palavras-chave: Práticas pedagógicas inovadoras 

Período: de 2012 a 2016 

Fonte: Scielo 

Foram encontrados 6 artigos, sendo 3 voltados para o Ensino Superior, 1 voltado 

para Educação Especial, 1 voltado para Educação Profissional e o artigo a seguir 

sobre formação docente, numa proposta de inovação. 

 
Artigo Professor pesquisador 

- educação científica: o 
estágio com pesquisa 
na formação de 

2012 Pesquisa desenvolvida durante período de estágio de 
docência, na disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica 
II, no 9º período do curso de licenciatura em 
Pedagogia da Escola Normal Superior da 
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professores para os 
anos iniciais 

Universidade do Estado do Amazonas, centrada no 
seguinte problema de investigação: como contribuição 
para a consolidação da educação científica, que 
impactos um plano de ação pode gerar na formação 
de professores para os anos iniciais, considerando-se, 
prioritariamente, as possibilidades de ressignificação 
da concepção de professor pesquisador centrada na 
articulação entre estágio-pesquisa? Os fundamentos 
do percurso metodológico foram subsidiados pela 
pesquisa participante, consolidada a partir de um 
plano de ação, constituído de quatro fases: 
diagnóstico, elaboração, execução e avaliação. 
Constatou-se que a formação do professor 
pesquisador, quando ressignificada a partir da 
concepção do estágio com pesquisa, é uma 
alternativa inovadora e capaz de contribuir no 
desenvolvimento da educação científica, em 
processos de formação de professores. 
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ANEXO 2 
Caros(as) colegas: 
          Solicitamos a sua colaboração no preenchimento do questionário a seguir. Os dados coletados 
fornecerão subsídios para o trabalho de pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: 
“Concepções e práticas inovadoras na escola contemporânea pública e particular: contribuições para 
o desenvolvimento profissional docente”. Desde já agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição 
para os esclarecimentos necessários. 
Cláudia Maria Pienta dos Santos – profclaudiasantos@hotmail.com 
Whatsapp (41) 98859 8822 
 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
IDENTIFICAÇÃO:  
 
1. IDADE: 
_____ANOS 
 
2. GÊNERO: 
(   ) MASCULINO (   ) FEMININO  (   ) OUTRO _________________________________ 
 
3. FORMAÇÃO (Indicar área) : 
( ) PEDAGOGIA   (   ) LICENCIATURA – Área _______________________________________ 
( ) BACHAREL – Área _________________________   (   ) OUTRO/A ________________________ 
 
1. GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO:   
(   ) ENSINO MÉDIO – MAGISTÉRIO    
(   ) GRADUAÇÃO – BACHARELADO  
(   ) GRADUAÇÃO – LICENCIATURA 
(   ) PÓS-GRADUAÇÃO – LATU SENSO – ESPECIALIZAÇÃO  
Citar área: ________________________________________________________________________ 
(   ) PÓS-GRADUAÇÃO – STRICTO SENSO – DOUTORADO 
Citar área: ________________________________________________________________________ 
 
2. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA COMO PROFESSOR (A)? 
(   ) MENOS DE 1 ANO  (   ) DE 1 A 3 ANOS 
(   ) DE 3 A 5 ANOS  (   ) DE 5 A 10 ANOS 
(   ) ACIMA DE 10 ANOS 
 
3. QUAL DISCIPLINA MINISTRA ? 
(   ) LÍNGUA PORTUGUESA  (   ) MATEMÁTICA 
(   ) HISTÓRIA    (   ) GEOGRAFIA 
(   ) CIÊNCIAS    (    ) OUTRA (especificar) 
_____________________________ 
 
4. QUAL SEU REGIME DE TRABALHO? 
(  ) CONCURSO PÚBLICO 
(  ) CONTRATO PRIVADO 
(  ) OUTRO -  QUAL? ______________________ 
 
5. LOCAL DE TRABALHO: 
(   ) ESCOLA PÚBLICA - LOCAL: ______________________________________________________ 
(   ) ESCOLA PARTICULAR - LOCAL:  __________________________________________________ 
 
6. QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES PARA TRABALHAR COMO PROFESSOR HOJE? 
(   ) FALTA DE MATERIAL DE APOIO  
(   ) INDISCIPLINA DOS ALUNOS 
(   ) FALTA DE APOIO DA EQUIPE PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVA 
(   ) DESINTERESSE POR PARTE DOS ALUNOS 
(   ) DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA ÁREA   
(   ) OUTROS 
QUAIS?  
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
7. AO PLANEJAR SUAS AULAS, VOCÊ CONSIDERA O PERFIL SÓCIO-CULTURAL DOS SEUS 
ALUNOS? 
(   ) SEMPRE   (   ) QUASE SEMPRE   (   ) ÀS VEZES   (   ) QUASE NUNCA   (   ) NUNCA 
COMENTE SUA RESPOSTA: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. VOCÊ PERCEBEU MUDANÇAS NO PERFIL DOS ALUNOS NOS ÚLTIMOS ANOS DE SUA 
ATIVIDADE DOCENTE? 
(   ) SIM  (   ) NÃO 
JUSTIFIQUE: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. SE PERCEBEU MUDANÇA NO PERFIL DOS ALUNOS, MODIFICOU SUA FORMA DE ENSINAR 
NA SUA PRÁTICA DOCENTE? DE QUE FORMA? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
10. FAÇA UMA BREVE APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA (E AUTORES) QUE UTILIZA 
COMO BASE PARA DESENVOLVER SUA PRÁTICA DOCENTE: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
11. COMO VOCÊ DEFINE UM PROFESSOR INOVADOR? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. VOCÊ SE CONSIDERA UM PROFESSOR INOVADOR? JUSTIFIQUE. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
13. A ESCOLA EM QUE TRABALHA INCENTIVA UM TRABALHO DOCENTE INOVADOR? 
( ) SIM  (    ) NÃO 
 
14. QUE MATERIAIS OU MÍDIAS (tecnológicas ou outras) UTILIZA EM SUAS AULAS?  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
15. VOCÊ SE SENTE À VONTADE PARA FLEXIBILIZAR O CURRÍCULO PROPOSTO EM SUA 
ESCOLA? 
(   ) SEMPRE   (   ) QUASE SEMPRE   (   ) ÀS VEZES   (   ) QUASE NUNCA   (   ) NUNCA 
COMENTE SUA RESPOSTA: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
16.  EM SUA DISCIPLINA OU ÁREA DE ENSINO, TEM TRABALHADO A PARTIR DA 
INTERDISCIPLINARIDADE?  
(   ) SEMPRE   (   ) QUASE SEMPRE   (   ) ÀS VEZES   (   ) QUASE NUNCA   (   ) NUNCA 
JUSTIFIQUE: 
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
17. VOCÊ TEM PARTICIPADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ESPECÍFICA PARA ATUALIZAR E 
APRIMORAR SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA? 
(   ) SEMPRE   (   ) QUASE SEMPRE   (   ) ÀS VEZES   (   ) QUASE NUNCA   (   ) NUNCA 
 
18. OS CURSOS DE QUE TEM PARTICIPADO PROMOVIDOS PELA MANTENEDORA TÊM 
AUXILIADO NA MELHORIA DE SUA ATUAÇÂO E PRÁTICA DOCENTE?  
(    )  SIM                      (    )NÃO               (    ) ALGUMAS VEZES 
 
19. CITE ASSUNTOS/TEMAS QUE CONSIDERA NECESSÁRIOS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA PARA  SEU  DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NUMA DOCÊNCIA INOVADORA:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
 
20. RELATE UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA DE SUA PRÁTICA DOCENTE, QUE TENHA 
CONSIDERADO POSITIVA PARA A MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM DE SEUS ALUNOS. 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 
 

SÍNTESE DOS QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA RESPONDIDOS 

 

Foram encaminhados 30 questionários. 

Foram recebidos 16 questionários respondidos. 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

1. IDADE: 

ATÉ 20 ANOS  1 6% 

21 A 30 ANOS  6 37%   

31 A 40 ANOS  7 38% 

ACIMA DE 41 ANOS 3 19% 

  
 

2. GÊNERO: 

MASCULINO 10 63% 

FEMININO  6 37% 

OUTRO 0 0% 

  
 

 

 

IDADE

até 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos acima de 41 anos

GENÊRO

MASCULINO FEMININO OUTRO
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3. FORMAÇÃO (Indicar área): 

PEDAGOGIA 3 19% 

LICENCIATURA 12 75% 

BACHAREL  1 6% 

OUTRO  0 0% 

  
LICENCIATURA 

GEOGRAFIA 1 17% 

MATEMÁTICA 5 42% 

ARTE  1 8% 

LETRAS  3 25% 

CIÊNCIAS  2 8% 

  
 

4. GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO:   

ENSINO MÉDIO – MAGISTÉRIO    0    0% 

GRADUAÇÃO – BACHARELADO     1 6% 

GRADUAÇÃO – LICENCIATURA    5 31% 

PÓS-GRADUAÇÃO – LATU SENSO – ESPECIALIZAÇÃO  9 57% 

PÓS-GRADUAÇÃO – STRICTO SENSO – MESTRADO  1 6% 

PÓS-GRADUAÇÃO – STRICTO SENSO – DOUTORADO 0 0% 

FORMAÇÃO

PEDAGOGIA LICENCIATURA BACHARELADO OUTRO

ÁREA DE FORMAÇÃO

GEOGRAFIA MATEMÁTICA ARTE LETRAS CIÊNCIAS
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5. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA COMO PROFESSOR (A)? 

MENOS DE 1 ANO  0 0% 

DE 1 A 3 ANOS  2 13% 

DE 3 A 5 ANOS  1 6% 

DE 5 A 10 ANOS  3 19% 

ACIMA DE 10 ANOS 10 63% 

  
 

6. QUAL DISCIPLINA MINISTRA? 

LÍNGUA PORTUGUESA 3 19% 

MATEMÁTICA  6 38%  

HISTÓRIA   0 0% 

GEOGRAFIA  2 13% 

CIÊNCIAS   1 6% 

OUTRA   4 24% 

GRAU DE ESCOLARIZAÇÃO

EM - MAGISTÉRIO GRADUAÇÃO - BACHARELADO GRADUAÇÃO - LICENCIATURA

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO

TEMPO DE ATUAÇÃO

MENOS DE 1 ANO DE 1 A 3 ANOS DE 3 A 5 ANOS DE 5 A 10 ANOS ACIMA DE 10 ANOS
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7. QUAL SEU REGIME DE TRABALHO? 

CONCURSO PÚBLICO 6 34% 

CONTRATO PRIVADO 10 57% 

OUTRO   1 9% 

  
 

8. LOCAL DE TRABALHO: 

ESCOLA PÚBLICA  6 35% 

ESCOLA PARTICULAR 10 65% 

  
 

9. QUAIS SÃO AS MAIORES DIFICULDADES PARA TRABALHAR COMO PROFESSOR 

HOJE ? 

ÁREA DE ATUAÇÃO

MATEMÁTICA LÍNGUA PORTUGUESA HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS OUTRA

REGIME DE TRABALHO

CONCURSO PÚBLICO CONTRATO PRIVADO OUTRO

LOCAL DE TRABALHO

ESCOLA PÚBLICA ESCOLA PARTICULAR
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FALTA DE MATERIAL DE APOIO     3 15%  

INDISCIPLINA DOS ALUNOS     2 10% 

FALTA DE APOIO DA EQUIPE PEDAGÓGICO ADMINISTRATIVA 3 15% 

DESINTERESSE POR PARTE DOS ALUNOS    10 50% 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA ÁREA   3 15%  

*Dentre as outras opções, apareceu como dificuldade para trabalhar como professor hoje: 

• O fato do sistema ser conteudista 

• Preocupação com cronogramas 

• Transformar a informação em aprendizagem 

• Desvio da função do professor 

 
10. AO PLANEJAR SUAS AULAS, VOCÊ CONSIDERA O PERFIL SÓCIO-CULTURAL 

DOS SEUS ALUNOS? 

SEMPRE  8 50% 

QUASE SEMPRE 5 31% 

ÀS VEZES  3 19% 

QUASE NUNCA  0 0% 

NUNCA  0 0% 

  

DIFICULDADES PARA TRABALHAR COMO PROFESSOR 
HOJE

FALTA DE MATERIAL DE APOIO INDISCIPLINA DOS ALUNOS

INDISCIPLINA DOS ALUNOS DESINTERESSE POR PARTE DOS ALUNOS

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NA ÁREA OUTROS

CONSIDERA PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS ALUNOS AO 
PLANEJAR AS AULAS

SEMPRE QUASE SEMPRE ÀS VEZES QUASE NUNCA NUNCA
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*A maioria se preocupa com o perfil sócio-econômico dos alunos ao planejar suas aulas, pois 

percebem que desta forma a aprendizagem será mais significativa e terão maior interesse dos 

alunos. 

 

11. VOCÊ PERCEBEU MUDANÇAS NO PERFIL DOS ALUNOS NOS ÚLTIMOS ANOS 

DE SUA ATIVIDADE DOCENTE? 

SIM 12 75% 

NÃO 4 25%/ 

  
Nos relatos dos entrevistados, foram relatadas como principais mudanças: maior desinteresse 

por parte dos alunos, dificuldades com relacionamento interpessoal, alunos mais 

desrespeitosos, alunos menos autônomos, menor valor ao conhecimento, alunos impacientes. 

Os professores que declaram não perceber diferenças, alegam que é pelo pouco tempo de 

atuação. 

 

12. SE PERCEBEU MUDANÇA NO PERFIL DOS ALUNOS, MODIFICOU SUA FORMA 

DE ENSINAR NA SUA PRÁTICA DOCENTE? DE QUE FORMA? 

Dos professores que declaram ter percebido mudança no perfil do aluno, todos afirmam que 

mudaram sua prática. Em três entrevistas justificaram que a mudança foi natural. Em nove 

entrevistas, os participantes declaram terem sido direcionados para a mudança em virtude da 

necessidade imposta pela nova condição que se estabelecia na sala de aula. 

As principais modificações que fizeram foi: ter um olhar individualizado ao aluno, buscaram 

novas metodologias, procuraram contextualizar suas aulas, trazendo atualidades e 

curiosidades, lançaram mão do uso de novas tecnologias educacionais, desenvolveram laços 

de afetividade, empatia, desenvolveram aulas mais dinâmicas e com maior envolvimento dos 

alunos. 

 

13. FAÇA UMA BREVE APRECIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA (E AUTORES) 

QUE UTILIZA COMO BASE PARA DESENVOLVER SUA PRÁTICA DOCENTE: 

PERCEPÇÃO DE MUDANÇA NO PERFIL DOS ALUNOS

SIM NÃO
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Nos relatos dos entrevistados, observou-se que citam autores específicos de suas áreas, do 

conhecimento específico de sua área de atuação. Mas tem dificuldade em descrever sua 

proposta pedagógica ou fundamentar teoricamente sua prática. 

14. COMO VOCÊ DEFINE UM PROFESSOR INOVADOR? 

Um professor que faz algo diferente. 

Professor atualizado. 

Aquele que busca novos recursos para suas aulas. 

Professores que trazem novidades, sem serem dependentes de tecnologias. 

Aquele professor que busca fazer coisas novas, novas tentativas de ensinar. 

Professor mais dinâmico. 

Professor que utiliza o espaço de forma mais criativa. 

Um professor que saiba utilizar o contexto dos alunos para a construção do conhecimento 

pelos mesmos, que tire de cena os métodos tradicionais de ensino. 

 

15. VOCÊ SE CONSIDERA UM PROFESSOR INOVADOR? JUSTIFIQUE. 

SIM 16 100% 

NÃO 0 0% 

  
Todos os entrevistados se consideram professor inovador. 

As justificativas para esta auto percepção se dá pelo fato de todos se julgarem dentro da 

descrição da questão anterior. 

Consideram o ambiente em que o aluno está inserido. 

 

16. A ESCOLA EM QUE TRABALHA INCENTIVA UM TRABALHO DOCENTE 

INOVADOR ? 

SIM  9 56% 

NÃO  4 25% 

ÀS VEZES  3 19% 

AUTO PERCEPÇÃO COMO PROFESSOR INOVADOR

SIM NÃO
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Maior barreira que encontram é o cumprimento de cronogramas e engessamento do material 

didático. 

 

17. QUE MATERIAIS OU MÍDIAS (tecnológicas ou outras) UTILIZA EM SUAS AULAS?  

Dentre os materiais citados, lista-se os seguintes: 

Lousa de Giz II 

Lousa Digital I 

Material Dourado, Tangran, Ábaco, Régua, Transferidor, Calculadora e outros materiais 

comuns em sala de aula III 

Computador IIIII 

Dispositivos Móveis - Celular e Tablets IIIIII 

Som Portátil I 

Projetor III 

Televisão I 

Softwares e Aplicativos de aprendizagem IIIII 

Vídeo aulas I 

Plataforma de Exercícios on line I 

Internet IIII 

Livros II 

 

*Um questionário declarou apenas não ter recursos tecnológicos na escola. 

 

18. VOCÊ SE SENTE À VONTADE PARA FLEXIBILIZAR (MOLDAR) O CURRÍCULO 

PROPOSTO EM SUA ESCOLA? 

SEMPRE   3 19% 

QUASE SEMPRE 4 25% 

ÀS VEZES  9 56% 

QUASE NUNCA 0  0% 

INCENTIVO DA ESCOLA PARA UM TRABALHO DOCENTE 
INOVADOR

SIM NÃO ÀS VEZES
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NUNCA  0 0% 

  
Comentários: 

SEMPRE 

A área de redação permite maior flexibilização, o material das aulas é o que está no mundo, 

na mídia. (Escola Particular) 

O colégio apoia todo tipo de metodologia que colabore com o ensino e aprendizado dos 

alunos. (Escola Pública) 

QUASE SEMPRE 

O material didático que utilizo permite flexibilização do currículo. (Escola Pública) 

A disciplina de Artes é pouco valorizada, dificultando maior possibilidade de flexibilização do 

currículo. (Escola Particular) 

ÀS VEZES 

Por se tratar de uma rede de colégios, é difícil conseguir adaptar o currículo. Tem que cumprir 

o que está lá. (Escola Particular) 

Depende do conteúdo do bimestre, alguns são mais fáceis de fazer adaptações. Outros são 

mais rígidos e com pouca possibilidade de flexibilização. (Escola Particular) 

Nem sempre é possível, devido à falta de recursos. (Escola Pública) 

Trabalho em uma instituição onde o currículo é bem rígido. (Escola Particular) 

Os programas escolares na instituição em que trabalho vem pronto da coordenação geral, 

não havendo possibilidade de mudanças. (Escola Particular) 

Nem sempre a instituição dá esta abertura. Temos programas de conteúdo para cumprir. 

Listas de conteúdos para serem cobrados em prova e cronogramas para vencer. (Escola 

Particular) 

A maior dificuldade é a equipe de professores, nem todos estão dispostos a fazer algo novo, 

pois é mais fácil repetir o planejamento dos anos anteriores. (Escola Pública) 

Sinto que a disciplina (Matemática) precisa mudar a forma como é apresentada aos alunos, 

mas me falta conhecimento teórico para isso. 

 

POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CURRÍCULO

SEMPRE QUASE SEMPRE ÀS VEZES QUASE NUNCA NUNCA
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19. EM SUA DISCIPLINA OU ÁREA DE ENSINO, TEM TRABALHADO A PARTIR DA 

INTERDISCIPLINARIDADE?  

SEMPRE  2 6%   

QUASE SEMPRE 3 20% 

ÀS VEZES  5 40% 

QUASE NUNCA  4 32% 

NUNCA  1 2%  

  
Comentários: 

SEMPRE 

Redação envolve todas as áreas do conhecimento. 

Quanto mais áreas, maior e melhor a produção textual. 

QUASE SEMPRE 

Quando trabalhamos com o envolvimento do cotidiano dos estudantes várias disciplinas 

podem se relacionar aos conteúdos trabalhados. 

ÀS VEZES 

Sempre que os professores se movimentam para que ocorra. Mas nunca por iniciativa do 

sistema. 

Na escola em que trabalho, uma das avaliações é um projeto interdisciplinar. Este projeto 

permite ter uma atividade interdisciplinar. 

Quando é possível em relação ao tempo e ao conteúdo a ser trabalhado. 

Sempre que vejo o conteúdo trabalhado, procuro verificar com os professores de outras 

disciplinas, formas de interligar o conteúdo, de forma a deixa-lo mais interessante para os 

alunos. 

A escola dá liberdade, porém a estrutura do currículo de nosso país é muito engessada. 

QUASE NUNCA 

Na maioria das vezes, a necessidade em cumprir um currículo é tão grande que não 

conseguimos propor um trabalho interdisciplinar. Geralmente, estamos em função da data de 

INTERDISCIPLINARIDADE

SEMPRE QUASE SEMPRE ÀS VEZES QUASE NUNCA NUNCA
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uma prova ou do simulado e quando se percebe, o ano terminou e cada um trabalhou a sua 

disciplina, sem pensar em fazer um trabalho mais unificado entre as áreas do conhecimento. 

Por causa da rigidez no programa curricular, não se tem muita possibilidade de um trabalho 

interdisciplinar. 

Na formação acadêmica vê-se muito pouco sobre interdisciplinaridade, de forma que a 

conversa entre os professores se torna cada vez mais longe de temas interdisciplinares. 

 

20. VOCÊ TEM PARTICIPADO DE FORMAÇÃO CONTINUADA ESPECÍFICA PARA 

ATUALIZAR E APRIMORAR SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA? 

SEMPRE  6 47% 

QUASE SEMPRE 1 7% 

ÀS VEZES  4 33% 

QUASE NUNCA  1 7% 

NUNCA  1 7% 

  
 

21. OS CURSOS DE QUE TEM PARTICIPADO PROMOVIODS PELA MANTENEDORA 

TÊM AUXILIADO NA MELHORIA DE SUA ATUAÇÂO E PRÁTICA DOCENTE? 

SIM  5 31% 

NÃO  4 25% 

ALGUMAS VEZES 7 44% 

PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA

SEMPRE QUASE SEMPRE ÀS VEZES QUASE NUNCA NUNCA
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22. CITE ASSUNTOS/TEMAS QUE CONSIDERA NECESSÁRIOS NOS CURSOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NUMA 

DOCÊNCIA INOVADORA:  

Disciplina 

Indisciplina em sala 

Equipe pedagógica 

Polarização política 

Cliente (aluno/pai) 

Psicologia educacional 

Psicologia voltada aos estudantes 

Práticas e teorias pedagógicas 

Sociologia educacional 

Percepção e Múltiplas inteligências na educação 

Planejamento de projetos  

O Ensino de matemática via projetos; 

Sala de aula invertida de Matemática; 

Laboratório interativo de Matemática; 

Tendências da Educação Matemática; 

Inclusão e Educação matemática; 

Educação Estatística; 

Instrumentos avaliativos e Educação Matemática. 

Novas metodologias 

Curso das novas mídias digitais e sua aplicação em sala 

Perfil do aluno atual 

Novas formas de ensinar 

Tecnologias na educação 

CONTRIBUIÇÃO DA FORMAÇÃO FORNECIDA POR 
MANTENEDORA

SIM NÃO ALGUMAS VEZES
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Múltiplas tecnologias, , formas diferentes de aprendizado. 

Uso de tecnologia 

Métodos diferenciados como sala de aula invertida. 

Formação de professores a partir da conscientização da grandeza do magistério; 

Mostrar a necessidade de constante aperfeiçoamento; 

Mídias e tecnologias; 

Debates com capítulos de livros de autores que tratem do assunto formação e transformação. 

Diversidade 

 

23. RELATE UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA DE SUA PRÁTICA DOCENTE, QUE 

TENHA CONSIDERADO POSITIVA PARA A MOTIVAÇÂO E APRENDIZAGEM DE SEUS 

ALUNOS. 

 

ARTE – ESCOLA PARTICULAR 

Em uma das escolas em que atuo, eu e o professor de história criamos, a “Feira gastronômica” 

com a antiga gestão. Os alunos gostão, aprendem noções de estética visual; história; 

matemática financeira; comunicação visual e acima de tudo aprende com o coletivo. Acredito 

que esta experiência inovadora tenha, de fato, construída uma rede significante para 

docentes/discentes da instituição.   

 

REDAÇÃO – ESCOLA PARTICULAR 

Tenho um canal de redação que tem sido bastante inovador para os alunos. Uso meus vídeos 

em sala e falamos sobre isso. Tem sido bacana. 

 

BIOLOGIA – ESCOLA PARTICULAR 

Utilizo uma habilidade pessoal que é a mágica para atrair a atenção dos alunos e apresentar 

conteúdos escolares. 

 

MATEMÁTICA – ESCOLA PARTICULAR 

A utilização do software Geogebra® para mostrar para os alunos a relação existente entre o 

ciclo trigonométrico e as funções seno, cosseno e tangente. Eles gostaram bastante, pois 

geralmente os professores passam muitos exercícios desse conteúdo e isso fica repetitivo 

demais. Dessa forma, pude mostrar o conteúdo de um outro ponto de vista e acredito que 

estimulou muito mais o interesse pelo conteúdo por parte dos alunos 

 

MATEMÁTICA – ESCOLA PARTICULAR 
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Xadrez. Esta atividade quando bem trabalhada desenvolve muitos conteúdos de matemática 

e estimula o raciocínio lógico-matemático. Utilizo como apoio para as aulas de matemática. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – ESCOLA PARTICULAR 

Vários alunos já me relataram que a forma descontraída das minhas aulas, ajuda no 

entendimento do conteúdo. Mantenho uma proximidade relativa para que se sintam 

confiantes. Tento equilibrar a cobrança do conteúdo em sala com o respeito e a confirança 

que podem sentir em mim.  

Já fui parada várias vezes para esclarecer dúvidas antigas da matéria e nunca me neguei. 

Primeiro “dou um leve puxão de orelha” e em seguida, explico mais uma vez. Percebo que a 

paciência é uma grande aliada minha. 

 

MATEMÁTICA – ESCOLA PÚBLICA 

Utilizei baralho para trabalhar estatística. Os alunos se envolveram muito na atividade. 

 

MATEMÁTICA – ESCOLA PÚBLICA 

Um trabalho que estou desenvolvendo com modelagem matemática – orçamento familiar – 

entendendo o custo da cesta básica. Os estudantes pesquisam nos supermercados, 

desenvolvem debates, elaboram planilhas, conhecem do cotidiano o qual não compreendiam. 

 

GEOGRAFIA – ESCOLA PÚBLICA 

Trabalho bastante com música e uso muito o RAP como forma de aproximação do conteúdo 

e do interesse dos alunos. Já que o RAP é o estilo musical que melhor dialoga com a periferia 

e com as minorias em geral. 
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ANEXO IV 
ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 
QUADRO COMPARATIVO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

ENTREVISTADO IDADE GÊNERO ÁREA DE ATUAÇÃO RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 35 Masculino Professor de Física do 
Ensino Médio em 
Escola Particular 

Dois entrevistados na faixa 
de 20 a 29 anos. Dois 
entrevistados na faixa de 30 
a 39 anos. Dois 
entrevistados na faixa de 40 
a 49 anos. Um entrevistado 
na faixa de 50 a 59 anos. 
5 masculinos / 2 femininos 
Cinco atuam em escola 
particular e dois em escola 
pública. Dois atuam na área 
de Humanas, quatro atuam 
na área de Exatas e um 
atua na área de Línguas. 

P2 30 Feminino Professora de 
Geografia do Ensino 
Fundamental – Anos 
Finais em Escola 
Particular 

P3 48 Feminino Professora de Língua 
Portuguesa do Ensino 
Fundamental – Anos 
Iniciais em Escola 
Particular 

P4 23 Masculino Professor de 
Matemática e de Física 
do Ensino Fundamental 
– Anos Finais e do 
Ensino Médio em 
Escola Particular 

P5 50 Masculino Professor de Teologia, 
Filosofia e Sociologia 
do Ensino Fundamental 
– Anos Finais e Ensino 
Médio em Escola 
Particular. Professor de 
Bioética em Pós-
graduação. 
 

P6 40 Masculino Professor de 
Matemática e de Física 
do Ensino Fundamental 
– Anos Finais e do 
Ensino Médio em 
Escola Pública. 

P7 28 Masculino Professor de 
Matemática e de Física 
do Ensino Fundamental 
– Anos Finais e do 
Ensino Médio em 
Escola Pública. 

 
FORMAÇÃO 

ENTREVISTADO FORMAÇÃO GRADUAÇÃO TEMPO DE 
ATUAÇÃO 

RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Licenciado em 
Física 

Tem 
especialização 
incompleta, 
interrompido por 

16 anos Dois mestres; dois 
mestrandos, dois 
licenciados e uma 
especialista. 
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questões 
pessoais. 
Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha. 

O professor 1 e o 3 
estão estagnados, 
mesmo sabendo da 
necessidade de dar 
continuidade à 
formação. 
Os professores 2, 3 e 5 
estão em formação 
regular. 
Todos participam de 
formações ofertadas 
pela escola em que 
trabalham. 
Dois entrevistados com 
menos de 10 anos de 
atuação. 
Quatro entrevistados 
entre 10 e 20 anos de 
atuação. 
Um entrevistado com 
mais de 20 anos de 
atuação. 
 
 

P2 Graduação em 
Teologia 
Bacharelado em 
Relações 
Internacionais 
Licenciatura em 
Geografia (em 
curso) 
Especialização 
em 
Presidencialismo 
Americano 
Especialista em 
Aprendizagem 
Mediada 
 

Concluindo duas 
especializações, 
Projeto para 
Mestrado. 
Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha. 

15 anos 

P3 Licenciada em 
Letras 
Português-
Inglês 
Mestre em 
Literatura Infantil 

Não está 
cursando nada. 
Não pretende 
retomar nenhum 
estudo. 
Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha. 

28 anos 

P4 Licenciatura em 
Matemática 

Licenciatura em 
conclusão. 
Cursos de 
extensão 
ofertados pela 
escola. 
Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha 

5 anos 

P5 Graduação em 
Teologia 
Mestrado em 
Bioética 
Doutorado em 
Bioética (em 
curso) 

Doutorado em 
curso. 
Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha 

10 anos 

P6 Licenciatura em 
Matemática, com 
Pós-graduação 
em Educação 
Matemática e 
Gestão e 
Tutoria. 
Mestrando no 
Programa de 

Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha 

15 anos 
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Mestrado 
Profissional em 
Educação pela 
UFPR. 

P7 Licenciado em 
Matemática, com 
pós-graduação 
em Educação 
Matemática. 
Também já 
conclui o 
Mestrado em 
ensino de 
ciências e 
Matemática. 
 

Participa as 
formações 
ofertadas pela 
escola em que 
trabalha 

9 anos 
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MUDANÇAS 

ENTREVISTAD
O 

DIFICULDADES 
ENCONTRADAS 
NO EXERCÍCIO 
DA DOCÊNCIA 

MUDANÇA NO 
PERFIL DO 
ALUNO 

POSTURA DO 
PROFESSOR 
FRENTE A 
ESTAS 
MUDANÇAS DO 
ALUNO 

RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Conhecer o perfil 
da turma. 
Avaliação 
coerente com o 
aprendizado do 
aluno, que reflita 
o que ele sabe. 
Falta de 
conhecimento de 
base por parte do 
aluno. 

Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Menos 
proximidade com 
as famílias, 
menos liberdade 
com aluno. O 
relacionamento 
tem que ser mais 
cuidadoso. 
 O 

interesse do 
aluno é mais 
diversificado, 
com apoio das 
novas 
tecnologias. O 
aluno não recebe 
mais informações 
só da escola. 
 

Afirma que 
mudou sua 
prática em sala 
de aula. Procura 
problematizar os 
conteúdos e 
fazer aulas mais 
contextualizadas
.  
 

Dentre as 
dificuldades 
encontradas no 
exercício da 
docência 
listadas, pode-se 
classificar em 
dois tipos: de 
fatores internos e 
de fatores 
externos ao 
aluno. Quanto 
aos fatores 
internos, 
relacionou-se a 
falta de 
conhecimento 
prévio do aluno, a 
falta de interesse 
por parte do 
aluno e a falta de 
uma conduta 
disciplinar 
adequada em 
sala. Quanto aos 
fatores externos, 
foram citadas 
situações da 
organização 
escolar, como 
quantidade de 
alunos por sala e 
infraestrutura 
física das 
escolas. Ainda 
em questões 
externas ao 
aluno, surgiu a 
preocupação 
com a estrutura 
do ensino, 
apontando a 
avaliação 
tradicional e a 
rigidez do 
planejamento 
como situações 
que se 
apresentam 
como 
dificuldades para 
o professor. E 

P2 Disciplina/Limites
. 
Material (apostila) 
não adequado. 
Perfil do aluno 
voltado para o 
uso de 
tecnologias. 
Dificuldade de 
aprendizagem 
causada pela 
dificuldade de 
atenção dos 
alunos. 
Menor interação 
humana na 
convivência 
familiar. 

Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Alunos 
medíocres, que 
não buscam a 
excelência. 
 Alunos 

mais conectados 
por meio de 
novas 
tecnologias. 

Autodidatismo, o 
aluno busca as 
informações que 
tem curiosidade em 
outras fontes, 
mesmo fora da 
escola. 

Afirma procurar 
ajustar seu 
planejamento de 
acordo com o 
perfil de 
aprendizagem de 
cada turma. 
Procura ter uma 
aula aberta para 
perguntas, treina 
a atenção que 
por vezes se 
dispersa e utiliza 
a Internet em 
sala de aula. 
 

P3 Quantidade de 
alunos por sala. 
Planejamento e 
cronograma a ser 
seguido. 
 

Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Os alunos 
estão mais 
maduros em 
relação à sua 
faixa etária. 

Procura 
desenvolver as 
atividades de 
acordo com os 
interesses dos 
alunos, mas sem 
perder a 
essência do seu 
projeto. Ajusta o 
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 Os alunos 
são mais 
carentes de 
atenção. 

Os alunos 
demonstram ter 
menos interação 
humana na 
convivência 
familiar. 

conteúdo ao 
nível de 
compreensão 
dos alunos. 
Desenvolve o 
projeto de 
formação de 
leitores 
justamente para 
que o aluno 
tenha cabedal 
para fazer 
relações com o 
mundo em que 
se insere. 

ainda, há o 
apontamento 
para as questões 
relacionais, tanto 
entre professores 
e alunos, como 
família e escola, 
ou seja, o perfil 
sócio-emocional 
do aluno, 
formado na 
família como uma 
dificuldade que o 
professor 
encontra no 
âmbito escolar. 
Por fim, 
menciona-se 
sutilmente a 
dificuldade 
encontrada pela 
formação inicial 
insuficiente ou 
distante da 
realidade. 
 
Todos os 
entrevistados 
perceberam 
mudanças nos 
alunos. Nenhum 
relata mudança 
física ou de 
capacidade 
intelectual. Todos 
relatam 
mudanças no 
âmbito cultural. 
As principais 
mudanças 
observadas são 
em torno da 
questão da baixa 
capacidade de 
atenção dos 
alunos, da 
superestimulaçã
o que sofrem, da 
multifocalidade 
que tem e da 
necessidade de 
se conectar com 
outras pessoas 
vias redes sociais 
e uso de 
tecnologia. 
Também 
sinalizam 
perceber maiores 
dificuldades 

P4 Infraestrutura 
deficitária. 
Desinteresse por 
parte dos alunos. 
Dicotomia entre o 
que se ensina na 
graduação, o que 
os professores 
praticam na 
faculdade e o que 
se encontra na 
realidade das 
escolas. 

Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Maior 
disponibilidade 
de acesso às 
informações. 
 Menor 

capacidade de 
disciplina e 
comportamento 
focado. 
 Alunos 

autodidatas. 
Os alunos têm mais 
dificuldade de ter 
atenção. 

Procura 
conhecer os 
alunos e o perfil 
das turmas e 
considerar o 
contexto do 
aluno ao planejar 
as aulas. Planeja 
aulas mais 
dinâmicas e que 
envolvam o 
interesse do 
aluno. 

P5 Não valorização 
da educação no 
país. 
Atitude pessoal 
do professor. 
Relacionamento 
com os alunos. 
Formação 
familiar. 

Afirma que, 
cognitivamente, o 
cérebro humano 
não teve 
mudanças. 
Mas percebe 
mudanças 
culturais: 

 Chama 
de “geração 
videogame”, pois 
precisa ser 
desafiada. 

Os alunos têm mais 
dificuldades de 
relacionamento, 
carentes de 
referência 
existencial. 

Acredita que 
antes de 
qualquer 
mudança, 
precisa-se da 
consolidação de 
uma proposta de 
trabalho 
pedagógico.  A 
mudança pode 
ocorrer, mas 
baseada em 
fundamentos 
sólidos. 

P6  Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Alunos 
desinteressados 
e com baixa 
auto-estima. 

Maior uso de 
tecnologia para 
atender ao 
interesse dos 
alunos. 
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P7  Percebe mudança. 
Principais 
mudanças que 
percebeu: 

 Alunos 
com mais 
dificuldades de 
aprendizagem. 
Famílias 
delegando para 
a escola a 
responsabilidad
e de educar. 

Procura 
contextualizar 
suas aulas. 

relacionais, sobre 
boa convivência 
presencial e 
autoestima. 
 
Todos 
demonstram 
perceber a 
necessidade de 
mudança no 
trabalho 
pedagógico para 
efeito de melhor 
aprendizagem 
dos alunos. 
Percebe-se que 
no 
posicionamento 
dos 
entrevistados, 
mesmo com 
mudanças, não 
se deve perder a 
essência. Deve-
se atender às 
necessidades 
dos alunos, 
porém ser deixar 
de compreender 
o papel ético e 
responsável do 
profissional 
docente. Todos 
os entrevistados 
manifestam 
muita 
preocupação 
com a 
aprendizagem 
efetiva por parte 
dos alunos. 
 

 
PROFESSOR/PROFESSORA 

ENTREVISTADO PAPEL DO 
PROFESSOR 

RELAÇÃO COM 
AS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
EM SALA DE 
AULA 

O QUE É UM 
PROFESSOR 
INOVADOR 

RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Validar a 
informação que 
o aluno obtém 
nas diversas 
fontes. 
 

Utiliza a 
tecnologia com 
frequência, mas 
percebe que não 
pode depender 
dela sempre. 
Compreende que 
houve uma 
revolução 
tecnológica e 
que precisa 

É o professor que 
revisa sua 
prática, percebe 
a necessidade de 
mudança e 
efetiva as 
mudanças 
necessárias para 
sua prática 
docente de 
acordo com o 

Todos os 
entrevistados veem 
o professor como 
mediador entre o 
aluno e o 
conhecimento, mas 
numa perspectiva de 
relacionar com o 
contexto. Nas falas 
dos entrevistados se 
percebe a convicção 
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inseri-la em sala 
de aula. 

contexto do 
aluno. 

de que os alunos 
recebem muito mais 
informação 
atualmente e de 
diversas fontes, 
cabe ao professor 
validar tais 
informações. 
Entendem que não 
basta obter o 
conhecimento, mas 
saber o que fazer 
com este 
conhecimento. Este 
é o papel do 
professor, viabilizar 
a aplicação do 
conhecimento à 
realidade. 
Todos os 
entrevistados 
reconhecem que o 
uso de novas 
tecnologias em sala 
de aula é um fato, 
mas também é 
unanimidade de que 
não é o foco da aula. 
O uso de tecnologias 
tem sido feito 
moderadamente, 
como recurso 
complementar para 
a aula convencional. 
Não se percebeu em 
nenhum caso uma 
nova metodologia de 
ensino a partir do 
uso de novas 
tecnologias. 
Na fala dos 
entrevistados 
percebe-se que 
todos entendem que 
um professor 
inovador é uma 
questão de atitude, 
atitude esta que 
parte do 
aprimoramento 
pessoal em primeira 
instância. A grande 
característica do 
professor inovador, 
para estes 
entrevistados, é o 
olhar para o aluno, 
para suas 
necessidades e suas 
características. A 

P2 Mediador entre 
o aluno e a 
informação. 
Entre a 
aprendizagem e 
o que precisa 
ser aprendido. 
O professor 
deve selecionar 
a informação, 
orientar a busca 
e sistematizar a 
aplicação desta 
informação. 
 

Utiliza com 
parcimônia. 
Ainda faz uso do 
quadro negro, 
pois acredita que 
a explicação 
passo a passo na 
lousa ajuda o 
aluno a construir 
melhor a 
compreensão do 
conteúdo. 
Utiliza a 
tecnologia, 
eventualmente, 
em projeções de 
material virtual. 
Utiliza a Internet 
para pesquisas 
em sala e em 
casa. 
Considera que o 
uso excessivo de 
novas 
tecnologias em 
sala de aula 
pode acomodar o 
aluno. 
 

É um professor 
contextualizado, 
que compreende 
suas relações 
com a escola, 
com o aluno e 
com ele mesmo. 
É um professor 
que busca 
aprimoramento 
acadêmico. É o 
profissional que 
estabelece 
relacionamento 
com os alunos e 
mostra aos 
alunos como é 
importante olhar 
para o outro. 
 

P3 Promover 
relações e 
conexões com o 
mundo. 

Utiliza alguns 
tipos de 
tecnologia 
compatíveis com 
sala de aula, 
como vídeos e 
aplicativos, mas 
o trabalho mais 
consistente está 
no trabalho com 
livros. 

É um professor 
que ama o que 
faz, com vontade 
de saber mais. 
 

P4 Transformar o 
conteúdo a ser 
ensinado em 
algo acessível. 
Possibilitar ao 
aluno a 
aprendizagem. 
Mediar o 
conhecimento e 
o aluno. 

Utiliza a 
tecnologia em 
sala quando 
necessário, pois 
reconhece que 
pode ser uma 
boa ferramenta 
de apoio em sala 
de aula, mas não 
exclusivamente 
as novas 
tecnologias. 
 

É aquele que 
recorre a todas 
as ferramentas 
para ensinar, que 
busca traduzir o 
conhecimento 
mais difícil em 
conteúdo 
acessível para o 
aluno. Que busca 
contextualizar 
para que a 
aprendizagem 
tenha sentido. 

P5 Garantir a 
aprendizagem 
contextualizada 
e crítica, para 

Utiliza apenas o 
básico, como 
multimídia. 
Entende que o 

É o professor 
atento ao 
contexto em que 
o aluno se insere. 
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tanto utiliza-se 
da pesquisa, da 
leitura e do 
estudo para 
estar preparado 
para esta tarefa. 
 

mais importante 
é o professor 
conhecer o 
conteúdo das 
mídias para 
validar ou não, 
pois as 
ferramentas 
tecnológicas são 
de domínio 
comum, mas o 
conhecimento 
não. 

Que atualiza o 
conhecimento 
historicamente 
construído e 
acumulado pelo 
Homem. É 
aquele que trata 
o conhecimento 
para colocá-lo 
em relação à 
realidade. 

afirmação que 
prevalece é de que 
inovar é necessário 
para que se tenha 
uma aprendizagem 
mais efetiva, esta 
inovação requer 
vontade de tentar 
outras formas de 
ensinar. 
Todos os 
entrevistados foram 
escolhidos por terem 
apresentado uma 
prática e uma 
postura em sala de 
aula, no entanto, 
percebe-se que 
intitular-se como 
inovadores pode ser 
visto como um 
elogio, e neste 
sentido, ficam 
encabulados de 
assumirem este 
rótulo. Entendem-se 
como inovadores na 
definição em 
declararam, exceto 
um, que alega não 
saber ao certo o que 
ser inovador. 
 

P6 Professor 
mediador 

Utiliza com 
frequência 

Aquele que utiliza 
novas 
metodologias. 

P7 Professor 
mediador 

Não tem 
dificuldades. 

Aquele que 
propicia novas 
experiências. 

 
OUTROS ASPECTOS 

ENTREVISTADO ESTÍMULO POR 
PARTE DA ESCOLA 
PARA UMA PRÁTICA 
INOVADORA 

O QUE DIFICULTA OU 
IMPEDE A INOVAÇÃO 
NA ESCOLA 

RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Comenta que a escola 
pede uma aula 
diferente. Existe uma 
coordenação específica 
para o Projeto Digital, 
desenvolvido na escola. 
Os alunos utilizam 
dispositivos eletrônicos 
móveis em sala de aula, 
com uma plataforma de 
aprendizagem virtual. A 
escola oferece 
capacitação para a 
equipe pedagógica e 
para os professores 
sobre novas 
metodologias, uso de 
novas tecnologias e 
tendências para a 
educação. 
 

Segundo o professor 
entrevistado, a maior 
dificuldade em 
desenvolver uma prática 
inovadora é se ter um 
currículo engessado. O 
modelo de currículo que 
trabalha é preso em 
avaliações, cronogramas 
e fechamento de ciclos. 
Dá privilégio a 
competências cognitivas 
em detrimento das 
demais. 

Todos os entrevistados 
reconhecem a 
importância do apoio da 
escola, na pessoa da 
equipe pedagógica, em 
se fazer um trabalho 
inovador. Também 
confirmam o apoio 
recebido, até em forma 
de exigência por parte 
da escola, pois esta 
recebe esta expectativa 
da comunidade em estar 
atualizada. Também 
declaram que as escolas 
oferecem formação e 
capacitação para 
renovação de suas 
práticas. Mas em 
nenhum momento 
explicam de que forma 
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P2 Relata que existe apoio, 
a escola oferece 
capacitação para novos 
projetos inovadores, 
porém ainda se vê presa 
aos modelos 
convencionais de 
planejamento, avaliação 
e currículo escolar como 
um todo. 

Não encontra 
dificuldades, pois afirma 
que quando se quer 
trabalhar de forma 
inovadora, se consegue. 
É uma questão de 
postura do professor. A 
maior dificuldade é a 
resistência das pessoas. 

este apoio se configura, 
exceto pela capacitação 
ofertada. 
Os entrevistados 2 e 3 
não relataram encontrar 
dificuldades em 
desenvolver um trabalho 
inovador, sendo que a 
entrevistada 2 remete à 
resistência de outros em 
desenvolver um trabalho 
inovador. Os 
entrevistados 1, 4 e 5 
declaram encontrar 
dificuldades, sendo elas 
currículo engessado, 
falta de estrutura física 
da escola e falta de 
formação específica 
sobre o assunto. 

P3 A entrevistada 
reconhece que recebe 
muito apoio da escola, 
pois o projeto que 
desenvolve é bem visto 
pela instituição e tem 
bastante tempo de 
aplicação. Muitas vezes 
percebe que não há 
valorização para sua 
área, no caso Literatura. 
Porém, seu projeto 
arrojado surpreende e 
faz com que receba 
incentivo. 

Declarou não ter 
dificuldades. 

P4 O entrevistado relata 
que percebe que há 
incentivo por parte da 
escola em se fazer um 
trabalho inovador, 
contudo ressalta que 
ainda se tem muito o 
que avançar em termos 
de estudos sobre novas 
metodologias e 
tendências em 
educação. 

Muitas vezes a própria 
estrutura física da escola, 
que não oferece 
ambientes e materiais 
adequados, mas 
principalmente a postura 
de alguns professores 
que rejeitam a ideia da 
inovação por puro 
comodismo. 

P5 Ressalta que o apoio da 
equipe pedagógica é 
fundamental, visto que é 
esta equipe que sabe e 
pode dar o devido 
direcionamento para a 
prática pedagógica. 

Pouco conhecimento de 
formas de inovação em 
escola. 

P6 Sim, aliás muitas vezes 
há um preconceito de 
que na escola pública 
não se tem como fazer 
algo novo. Muito pelo 
contrário, na escola 
pública temos muitas 
formas de inovar e 
sempre apoiados pela 
gestão. Existem muitos 
programas e parcerias 
voltadas para a escola 
pública. Basta o 
professor se interessar e 
buscar formas de 
desenvolver um trabalho 

Muitas vezes não se tem 
todo o recurso à 
disposição, algumas 
políticas que cortam 
verbas, etc. 
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inovador. Mas quando o 
professor apresenta 
uma postura inovadora, 
isso não é empecilho. 

P7 O currículo engessado 
dificulta o trabalho mais 
inovador. 

Falta de flexibilidade. 

 
OUTROS ASPECTOS 

ENTREVISTADO FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

INTERDICIPLINARIDADE RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Por ser coordenador, 
tem mais 
oportunidades de 
formação continuada 
oferecida pela escola.  
Mas não tem 
condições pessoais e 
profissionais, como 
disponibilidade de 
tempo, para retomar 
os estudos 
 

Relata que possui 
dificuldade em se trabalhar 
de forma interdisciplinar por 
ser de uma disciplina de 
exatas, onde quase não vê 
possibilidade de interação. 

Todos os entrevistados 
reconhecem a 
importância da 
formação continuada e 
se apropriam da 
formação ofertada pela 
instituição em que 
trabalham. Apenas os 
entrevistados 2, 4 e 5 
recorrem à formação 
formal em instituições 
de ensino superior. O 
entrevistado 1 possui 
dificuldades pessoais e 
a entrevistada 3 não 
quer dar continuidade à 
sua formação formal. 
Todos os entrevistados 
avaliam de forma 
positiva fazer um 
trabalho interdisciplinar, 
contudo todos fazem 
objeção quanto à sua 
aplicação, pois em 
todos os casos 
observou-se 
dificuldades, sendo 
elas: falta de formação, 
falta de engajamento 
por parte dos colegas 
professores, 
dificuldades em se 
desenvolver um 
trabalho cooperativo. 

P2 Procura estar em 
constante formação, 
tanto recebida pela 
instituição que 
trabalha, quanto por 
procura própria. 

Afirma que gosta de 
desenvolver projetos 
interdisciplinares, mas que 
sente dificuldade pois não 
percebe o mesmo empenho 
de seus colegas 
professores. Uma proposta 
interdisciplinar gera 
desconforto, mais trabalho. 
Precisa de dedicação e diz 
que não encontra este perfil 
em todos seus colegas de 
profissão. Mas afirma que 
quando dá certo, os 
resultados são muito bons. 
 

P3 Participa da formação 
ofertada pela 
instituição em que 
trabalha. Não 
pretende retomar os 
estudos formais, 
apenas estudar de 
forma livre. 

No caso da Literatura, o 
texto não pode ser pretexto, 
mas sim, pode-se fazer um 
trabalho interdisciplinar a 
partir de obras literárias. 
Porém, exige-se trabalho 
cooperativo, o que às vezes 
não é possível na escola, 
devido a sua organização 
espacial e temporal. 

P4 Ainda está em curso e 
participa das 
capacitações 
ofertadas pela 
instituição que 
trabalha. 

A escola que trabalha 
propõe um projeto 
interdisciplinar como forma 
de avaliação, sendo a única 
experiência interdisciplinar 
que teve. Foi uma 
experiência positiva, mas 
não tem segurança para 
afirmar se houve sucesso no 
projeto. 
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P5 Estudar sempre, de 
todas as formas, 
formal ou 
informalmente, a fim 
de atender às 
expectativas dos 
alunos. 

Trabalhar de forma 
interdisciplinar é necessário 
para que se tenha melhor 
visão do todo, porém 
reconhece que nem sempre 
é possível. 

P6 Procura estar em 
constante formação, 
tanto recebida pela 
instituição que 
trabalha, quanto por 
procura própria. 

Às vezes, pois nem sempre 
é possível.  As dificuldades 
estão em relação ao tempo 
e ao conteúdo a ser 
trabalhado. Nem sempre 
“casa” com outros 
professores. E nem todos 
querem fazer um trabalho 
interdisciplinar. 
Normalmente cada um quer 
ficar na sua área, sem 
mudar muito sua rotina. 
 

P7 Procura estar em 
constante formação, 
tanto recebida pela 
instituição que 
trabalha, quanto por 
procura própria. 

Na maioria das vezes, a 
necessidade em cumprir um 
currículo é tão grande que 
não conseguimos propor um 
trabalho interdisciplinar. 
Geralmente, estamos em 
função da data de uma prova 
ou do simulado e quando se 
percebe, o ano terminou e 
cada um trabalhou a sua 
disciplina, sem pensar em 
fazer um trabalho mais 
unificado entre as áreas do 
conhecimento. 

 
RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ENTREVISTADO EXPERIÊNCIA INOVADORA RESUMO 
CONCLUSÃO 
 

P1 Implantação do Projeto Digital na escola que 
trabalha 

As experiências inovadoras dos 
entrevistados possuem as 
seguintes características em 
comum: 

 Práticas 
fundamentadas na 
formação inicial do 
professor entrevistado. 
 As práticas 

relacionam-se a um projeto 
de vida pessoal. 
 Os professores 

entrevistados são a peça 
fundamental de mobilização 
do projeto que acaba 
contagiando outros 
profissionais, mas não com 
o mesmo engajamento. 
 Fazem uso de novas 

tecnologias, mas não 

P2 Simulação ONU 
Trabalho com Projeto Grow UP 
 

P3 Clube do Livro 
P4 Modelagem Matemática 
P5 Projeto de Iniciação Científica no Ensino 

Fundamental 
P6 Robótica 
P7 Teodolito 
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dependem exclusivamente 
deste recurso para o 
desenvolvimento da 
proposta. 

 
 
 

ANEXO V 

ENTREVISTAS 
ENTREVISTA NÚMERO 01 
Professor João (nome fictício) – entrevistado em 22 de setembro de 2017 
 
PESQUISADORA: Bom professor Raphael, vamos começar sua entrevista. Primeiramente gostaria de 
lhe agradecer por disponibilizar-se para participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão 
subsídios para o trabalho de pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções 
e práticas inovadoras na escola contemporânea pública e particular: contribuições para o 
desenvolvimento profissional docente”. Esta pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua 
prática. 
JOÃO: OK (um pouco tímido) 
 
PESQUISADORA: Para identificação, qual sua idade? 
JOÃO: 35 anos 
 
PESQUISADORA: Masculino? 
JOÃO: Sim (risos) 
 
PESQUISADORA: Qual a sua formação? 
JOÃO: Eu sou Bacharel em Física Médica pela Universidade de São Paulo e Licenciado em Física pela 
Universidade COC – Ribeirão Preto. A licenciatura eu fiz a pedido do diretor da escola, pois eu já atuava 
como professor. 
 
PESQUISADORA: Você sente que as escolas estão pedindo o grau de licenciatura para atuar como 
professor? 
JOÃO: Sim, começou com uma lei, eu acho. Antes eu conseguia dar aula em qualquer lugar só com 
bacharelado. Após a divulgação desta lei, eu e meus amigos que davam aula, precisamos correr atrás 
da licenciatura para continuar atuando. Eu dava aula de Física e Matemática Básica. A escola que eu 
atuava me concedeu bolsa para eu estudar na própria universidade do grupo a fim de regularizar minha 
situação. 
 
PESQUISADORA: Depois que você fez a licenciatura, você sentiu diferença em sua atuação como 
professor? 
JOÃO: Mais ou menos. Na minha licenciatura eu tive que fazer disciplinas de fundamentos básicos de 
matemática, isso foi perda de tempo. Mas eu gostei de algumas disciplinas como psicologia, que me 
ajudou a entender a cabeça do adolescente e as disciplinas de didática, estas eu achei interessante. 
No geral nunca usei, como métodos avaliativos, etc. como sempre trabalhei em escolas particulares, 
nunca usei, pois a metodologia vem pronta direto pra gente. 
 
PESQUISADORA: Depois da licenciatura, deu continuidade à sua formação? 
JOÃO: Eu comecei a fazer uma especialização em administração escolar, cursei por 6 meses. Depois 
nasceu meu primeiro filho, daí eu parei e nunca mais voltei. 
 
PESQUISADORA: Tem vontade de retomar seus estudos? 
JOÃO: Sim, tenho vontade de fazer mestrado ou terminar esta especialização. Se agente não fizer 
nada, a gente fica parado. Faz falta. 
 
PESQUISADORA: Quanto tempo você atua como professor? 
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JOÃO: Atuo desde meus 16 anos como professor de informática. Trabalhei por 6 meses. Depois fui 
fazer cursinho, passei na faculdade e voltei a dar aula aos 19 anos e estou até hoje. 16 anos de 
professor. 
 
PESQUISADORA: A maior parte disso no ensino médio? 
JOÃO: sim, pelo menos 8 anos só com EM 
 
PESQUISADORA: este ano você está atuando com que disciplina? 
JOÃO: Física, no Ensino Médio 
 
PESQUISADORA: Escola Particular ou Pública? 
JOÃO: Particular 
 
PESQUISADORA: Qual carga horária semanal? 
JOÃO: 28 aulas em sala de aula. 
 
PESQUISADORA: A escola oferece algum horário de permanência? 
JOÃO: Hora-atividade e o professor administra onde e quando cumprir. 
 
PESQUISADORA: Quais as maiores dificuldades você encontra como professor? 
RAPHAEL: Difícil responder, pois depende da época do ano. No início do ano é conhecer a turma. 
Sinto falta de uma avaliação do processo, uma avaliação que acontecesse ao longo do ano inteiro, no 
qual você pudesse ter um feedback mais realista do que o aluno está aprendendo, para fazer uma 
adaptação mais rápida. Às vezes você espera até o final para fazer uma avaliação e daí já é tarde para 
fazer alguma coisa e não tem tempo para recuperar. Acho é isso. Muita gente diz que o aluno é imaturo, 
que o problema é a família, eu não acho isso. Acho que isso faz parte de nossa profissão, temos que 
saber lidar com isso. A gente pensa que quando era mais novo a gente não era assim tão bobo, mas 
na verdade a gente não lembra, mas a gente era imaturo também. 
 
PESQUISADORA: Eu vou citar algumas dificuldades e você vai me dizer o quanto isso é relevante para 
sua prática ou não, tudo bem? 
JOÃO: ok 
 
PESQUISADORA: Falta de material de apoio? 
JOÃO: A gente tem material de apoio, apostila e aplicativo de plataforma de aprendizagem. Não é um 
problema. 
 
PESQUISADORA: Indisciplina dos alunos? 
JOÃO: A indisciplina dos alunos como é para você como eu disse no começo do ano é mais complicado 
depois na medida em que vamos organizando os alunos compreendem a organização da aula e 
correspondem melhor as solicitações  
 
PESQUISADORA: Falta de apoio da equipe pedagógico-administrativa? 
JOÃO:  Não é um problema, recebo o devido apoio. 
 
PESQUISADORA: Desinteresse por parte dos alunos? 
JOÃO:  Neste caso é uma dificuldade somente quando o desinteresse é de um aluno líder na turma e 
que acaba levando a turma inteira para a desatenção. Prender a atenção de um aluno é muito difícil, 
mas isso não chega a ser uma tarefa impossível. Não é uma dificuldade 100%, você precisa identificar 
o líder e se aproximar dele. Caso contrário, contagia a turma inteira. Existem turmas que tem um perfil 
mais difícil que outras.  
 
PESQUISADORA: Dificuldades de aprendizagem? 
JOÃO:  Sim, principalmente na minha área, são dois fatores distintos: o primeiro deles é quando o aluno 
não gosta, ele é avesso e odeia a disciplina de física, as não é todo aluno. O adolescente é muito 
curioso. O segundo fator é a questão de interpretação de texto, às vezes o aluno não consegue 
compreender o enunciado, o aluno faz o cálculo correto, porém não compreende qual a resposta a ser 
dada. Regras de matemática básica tendem a ser um dos maiores problemas da física  
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PESQUISADORA: Professor, considerando esse cenário que você descreveu, quando você planeja 
suas aulas, você considera o perfil das turmas ou dos alunos aspectos sociais e culturais?  
JOÃO:  Sim, eu preparo uma aula base com os requisitos básicos para uma compreensão melhor do 
conteúdo. Depois eu faço as adaptações conforme o perfil de cada turma. Sim, eu levo em 
consideração o perfil da turma, o perfil no que diz respeito ao nível de aprendizagem. Eu preparo uma 
aula base com os conteúdos mínimos a serem trabalhados depois eu adapto conforme o perfil da turma. 
Se a turma tem mais dificuldades eu preparo alguns exercícios um nível mais acessível de 
compreensão, se a turma tem um nível mais avançado eu procuro levar exercícios e curiosidades que 
vão além da aula básica. Porém na avaliação eu considero aula base para verificar a aprendizagem 
dos alunos. Eu procuro fazer uma aula mais aproximada da forma que o aluno com mais dificuldade 
consiga acompanhar. Quando identifico um aluno com mais dificuldade, procuro sanar suas dúvidas. 
As turmas são numerosas dificultando a sua identificação.  
 
PESQUISADORA: Você já está a 16 anos atuando como professor, já teve várias turmas de alunos ao 
longo desses anos. Percebeu alguma diferença no perfil dos alunos? 
JOÃO:  Sim, há uma diferença gritante, mas principalmente no que diz respeito às famílias. No início, 
quando eu comecei a dar aula, acontecia que eu tinha mais Liberdade com os alunos. Se eu tivesse 
conversando com ele, fizesse uma brincadeira, ele entendia como uma brincadeira. Hoje não, hoje eu 
tenho que tomar alguns cuidados pois qualquer coisa pode virar um processo. Hoje o professor tem 
que além de se preocupar com toda a didática, ele tem que se preocupar em não ofender e não expor, 
não ridicularizar o aluno. Isso se perdeu, pelo menos para mim. Tem professor que leva numa boa, 
mas eu não. Eu dou aula com medo, eu não abraço aluna, não tenho contato físico. Quando eu dava 
aula no interior, eu consegui ir na casa do aluno e tinha proximidade até com a família. Cidade menor 
permitia isso, é demais agregador. Hoje você não tem mais essa liberdade com aluno e com a família, 
essa proximidade eu também amadureci e estou mais cuidadoso já sei que algumas brincadeiras não 
são mais adequadas para sala de aula é melhor ser mais profissional e dentro de sala discurso tem 
que ser mais profissional e cuidadoso tem que tomar cuidado 
 
PESQUISADORA: Percebi que você procura manter o equilíbrio, conhece a sua turma o perfil dos seus 
alunos, mas procura manter uma distância profissional segura? Concorda com minha afirmação? 
JOÃO : Sim, para mim o importante é a minha leitura do aluno, se ele vai ter a capacidade de absorver 
o conteúdo que eu estou passando. Se ele vai ser mal-educado, indisciplinado, não posso levar em 
conta. Eu tenho que privilegiar o conhecimento. Falando desse novo perfil do aluno, alguns professores 
comentam que hoje nós temos um aluno diferente. Eu concordo que nós temos uma geração diferente. 
Quando inventaram o rádio, disseram que iam revolucionar a Educação Nacional, quando inventaram 
a televisão, também falaram que iam revolucionar a educação, mas não revolucionou. Agora vem o 
computador e dizem que o computador vai revolucionar o mundo, mas também não revolucionou. 
Talvez o YouTube, podemos dizer que ele revolucionou a educação, pois agora não precisa mais do 
professor ensinando. O aluno procura na Internet. Os professores que não perceberam isso, vão ficar 
confusos. Para o aluno, a aula expositiva não é mais essencial como era antigamente, hoje o aluno 
prefere procurar em outros lugares. O professor ainda é essencial em sala de aula, mas o papel dele 
tem que ser diferente. O professor tem que encontrar o seu papel, a sua essência. O que esses alunos 
precisam, que não vão encontrar fora de sala de aula, será que eu não consigo trazer essas crianças 
para dentro de sala de aula? O primeiro passo para ser um professor inovador é perceber que essa 
revolução aconteceu e que vai se aprofundar cada vez mais. 
 
PESQUISADORA: A partir dessa conclusão que você tomou, você mudou sua prática em sala de aula? 
JOÃO: Sim mudei, mudei sim! 
 
PESQUISADORA: Me fale um pouquinho no que você mudou, no que você baseia a sua prática 
docente? 
JOÃO: Hoje aquela aula de Física tradicional já não funciona mais, praticamente todas as aulas tem 
que contextualizar. Estava conversando com um aluno e ele me falou o que é legal na aula de Física, 
que você sempre traz um problema para a gente resolver, aí você explica o porquê desta equação ser 
desse jeito e você explica e chega numa resposta, você mostra a teoria e já mostra a aplicação e como 
chegar na resolução. O importante para mim não é que o aluno memorize, o importante é que ele 
compreenda que aquilo tem uma utilidade, que quando ele se defrontar com o vídeo na Internet, ele 
consiga ver se aquilo é real ou não. A minha aula mudou principalmente nisso, em colocar para o aluno 
as ferramentas que ele tem a sua mão para resolver seus problemas. Claro que a gente tem às vezes 
alguns momentos mais teóricos, mas também é importante o trabalho colaborativo e a resolução de 
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problemas. A principal mudança é essa: entender que em cima do quê eles precisam. Não é informação 
crua. Informação eles têm em qualquer lugar, mas mostrar como ser aplicado, quais as utilidades. E 
como eu posso interpretar a realidade e usar esses conhecimentos ao meu favor. Nessa área de 
ciências, tem muito disso, muita fraude disponibilizada na Internet, então o aluno será capaz de 
identificar quando estiver sendo enganado. Por exemplo, a informação do jeito que tem na Internet está 
sem filtro nenhum e o aluno não tem condição de perceber o que é verdadeiro ou não. O  papel do 
professor é validar a informação. Existe muita coisa que não corresponde à verdade na Internet, como 
por exemplo, filmes de ficção científica com falsas informações.  
 
PESQUISADORA: Para você, o que é um professor inovador? 
JOÃO: Não é aquele cara de Hollywood, que fala bem! Sobre o professor inovador, vou citar um filme 
indiano de um professor que pega uma criança com dislexia, que é excluído pelos outros professores. 
O professor começou a mudar seus métodos de ensino para esse aluno. Professor inovador não é 
aquele professor que quer fazer todas as suas aulas muito diferentes, mirabolantes, o que vai usar 
tecnologia todos os dias. O professor inovador é aquele que percebe a necessidade da mudança, 
percebe que o método de antes não serve mais. Ele senta e reve a forma de ensinar. Usar um aplicativo 
para ensinar é legal, faz parte do processo, mas se você faz isso todo momento da sua aula, aquele 
momento foi inovador, mas não o professor. É uma questão de compreender a revolução tecnológica 
e trazer para sua aula. 
 
PESQUISADORA: Para ser inovador eu dependo de Tecnologia?  
JOÃO: Nem sempre, não é essencial. Não tem como ser inovador sem usar tecnologia, mas não 
necessariamente 100%. 
 
PESQUISADORA: Você se considera um professor inovador? 
JOÃO: Sim, eu procuro sempre inovar. Eu procuro contextualizar minha aula de acordo com a 
realidade. Utilizando tecnologias do nosso cotidiano, do cotidiano do aluno. 
 
PESQUISADORA: Por que alguns professores não conseguem inovar? 
JOÃO: Porque alguns professores não conseguem compreender as mudanças que estão acontecendo. 
Tem professor que tem um discurso de que “no seu tempo era assim” e que “a geração atual é burra”. 
Não existe uma geração burra, um professor que pensa assim não tem possibilidade de mudança. 
Professor que não compreende que as coisas mudaram não vai conseguir mudar. Alguns professores 
têm muita dificuldade de lidar com as novas tecnologias, mas tem disposição para aprender. O 
importante é ter disposição para inovar. O segundo tipo de professor é aquele que sabe que precisa 
mudar, mas está em fim de carreira e não quer mudar, já está acostumado da forma que atua e não 
quer mudar. O terceiro é o caso do professor que não consegue perceber, quer fazer diferente, a escola 
dá ferramentas, mas ele não consegue. Isso gera um conflito muito grande, geralmente é um professor 
que tenta ser professor, depois muda de profissão porque não tem aptidão para aquilo. Tanto escola, 
quantos alunos pedem por uma aula diferente e se o professor não entrar neste esquema, ele não vai 
sobreviver. 
 
PESQUISADORA: Você acha que as famílias pressionam também para inovação?  
JOÃO: Sim, as famílias querem inovação, mas não querem mudança no sistema de avaliação. Conheço 
algumas escolas que começaram mudanças nas avaliações, tem prova ou com uma estratégia 
diferente, mas os pais não permitiram.  
 
PESQUISADORA: A escola que você trabalha promove inovação? 
JOÃO: Sim, existe uma coordenação específica para o projeto digital, onde sou o coordenador, para 
inclusão digital. A escola que eu trabalho está na vanguarda da inovação, buscando sempre novas 
metodologias, nem sempre são digitais. O Projeto Digital inclui um sistema de gerenciamento de 
aprendizagem instalado em um dispositivo móvel (tablet) de cada aluno, ou seja cada aluno, tem o seu 
tablet e a escola instala esse sistema para trabalhar com o aluno. O diferencial desta plataforma é o 
gerenciamento das atividades do aluno. O professor olha o que o aluno faz e o acompanha, dando 
material para o professor compreender como está acontecendo a atividade do aluno individualmente e 
da turma. No Projeto Digital, o professor tem controle sobre as atividades dos alunos, conseguimos 
bloquear e orientar o trabalho dos alunos. Porém, o controle nos alunos vai na contramão das 
metodologias ativas que permitem a criatividade e a liberdade do aluno. O ideal é que o aluno 
desenvolva responsabilidade para o uso das tecnologias. Nas minhas aulas, quando vejo um alguém 
usando celular procuro saber do que se trata, às vezes é jogo, às vezes o aluno está pesquisando 
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alguma coisa. Nesse caso, eu aproveito a pesquisa do aluno para incorporar na aula. Os alunos hoje 
são “multitela”, eles não são multitarefas, mas eles são “multitela”. Conseguem acompanhar mais de 
uma atividade tecnológica, mas eu questiono o quanto eles absorvem de cada uma. 
 
PESQUISADORA: Como você vê a sua prática inovadora dentro desse currículo proposto pela 
instituição que você trabalha? 
JOÃO: A instituição tem um objetivo que vende para os pais, que é uma escola que prepara para 
aprovação no vestibular. O currículo é engessado. Quando o currículo é engessado, fica mais difícil 
fazer inovação. O currículo não vai permitir avaliação de processo. Você até consegue fazer avaliações 
semanais, mas é diferente de fazer uma avaliação. Você tem habilidades cognitivas e não-cognitivas 
para avaliar. As cognitivas incluem português, matemática, química, física. As não-cognitivas incluem 
trabalhar em grupo, falar em público e outras. São as habilidades não-cognitivas que são mais difíceis 
de trabalhar. Quando o currículo é engessado, nem sempre é possível uma atividade diferenciada. Eu 
ainda encontro um pouquinho de flexibilidade porque nós desenvolvemos um trabalho chamado Projeto 
Interdisciplinar, que permite a avaliação em habilidades não-cognitivas na sua disciplina. Você 
consegue fazer um trabalho interdisciplinar dependendo do tema utilizado no ano. Na física, se o tema 
tiver afinidade, é possível, mas nem sempre é possível. Dependendo do tema, é muito difícil envolver 
a área de exatas em trabalhos interdisciplinares. 
 
PESQUISADORA: Como é sua formação continuada? 
JOÃO: Eu sou coordenador da área de tecnologia da instituição, a qual tem feito capacitações na minha 
área para que eu me mantenha atualizado. Compartilho com meus colegas os conhecimentos 
adquiridos. Mas isso é porque eu sou coordenador, creio que os professores não tenham as mesmas 
oportunidades de capacitação e treinamento que eu. As reuniões pedagógicas com troca de ideias têm 
sido muito ricas também no sentido de aprimorar nossa prática. Participei de uma imersão de uma 
semana para desenvolver uma nova metodologia chamada Grow Up, baseada em metodologias ativas. 
Nesta imersão foi possível desenvolver novas práticas. A escola que eu trabalho oferece formação pelo 
menos duas vezes por ano nas semanas pedagógicas, onde nós temos palestras e treinamento. Além 
disso, nós temos a formação on line, intitulado como Academia SEB, que faz o treinamento dos 
professores. 
 
PESQUISADORA: Alguma experiência que você queira relatar o que mais impactou sua carreira no 
quisito “INOVAÇÃO”? 
JOÃO: Foi o primeiro ano de inserção dos dispositivos móveis em sala de aula na escola. A impressão 
que eu tive que eu não conseguiria dar aula utilizando dispositivos móveis em sala de aula e eu era 
jovem e não deveria ter esse receio até entender que o dispositivo móvel é a mesma coisa que um 
computador. Isso já tem oito anos e foi muito difícil. Aí eu fui pesquisar e investigar, descobrir. E esse 
trabalho de busca e pesquisa me capacitou para atuar em sala de aula com tecnologias. O incômodo 
do começo daquele momento foi essencial. O professor precisa se sentir incomodado para se mexer. 
Acho que esse foi o grande momento que me motivou a modificar. Depois desta primeira experiência, 
tornei-me aplicador de práticas para o grupo de colegas professores, com roteiros de aprendizagem 
baseados nos dispositivos móveis. Quando o aluno recebeu o seu dispositivo móvel, ele passou a ser 
agente ativo das aulas e não poderia ser mais passivo, somente recebendo os objetos digitais de 
aprendizagem. Eu fui pesquisar e conhecer novos objetos. Só entregar isso na mão doo aluno, ele não 
faz nada. Aí eu fui atrás de uma outra ferramenta e criei uma página da Internet com objetivo e tarefas, 
missões para o aluno cumprir. A partir daí, criamos os roteiros de aprendizagem para os dispositivos 
móveis e tem dado muito certo. 
 
PESQUISADORA: Ok, professor, muito obrigada por sua participação. Continue fazendo esse trabalho 
muito bacana. Após a conclusão de minha pesquisa, disponibilizarei os dados com todos os 
participantes. Muito obrigada! 
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ENTREVISTA NÚMERO 02 
Professora Maria– entrevistada em 26 de setembro de 2017 
 
PESQUISADORA: Professora Maria, primeiramente gostaria de lhe agradecer por disponibilizar-se 
para participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão subsídios para o trabalho de 
pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções e práticas inovadoras na 
escola contemporânea pública e particular: contribuições para o desenvolvimento profissional docente”. 
Esta pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua prática. 
 
PESQUISADORA: Vamos começar sua entrevista. Quantos anos você tem?  
MARIA: Eu tenho 30 anos.  
 
PESQUISADORA: Qual sua formação?  
MARIA: Sou graduada em Teologia validada pela Faculdade Mackenzie, bacharel em Relações 
Internacionais pela Unicuritiba, sou licencianda em Geografia, a distância pela faculdade ULBRA. 
Também tenho Mestrado Profissional pela Columbia University de Nova York e sou especialista em 
Presidencialismo Americano pela Harvard University.  
 
PESQUISADORA: Você morou fora do país?  
MARIA: Sim, por sete anos por causa dos estudos. 
 
PESQUISADORA: Há quanto tempo está de volta no Brasil?  
MARIA: Há 8 anos. Tenho fluência em inglês, por causa desse tempo que morei fora. 
 
PESQUISADORA: Quais são suas experiências profissionais?  
MARIA: Eu dou aula desde meus 15 anos como professora-assistente, especialmente em inglês, mas 
também fiz monitoria de história, geografia e língua portuguesa. Durante o curso de Teologia, eu 
também dei aula de filosofia para alunos iniciantes. Formalmente, como professora, somente aqui no 
Dom Bosco.  
 
PESQUISADORA: Quais os segmentos que você atua?  
MARIA: Sou professora do ensino fundamental-anos finais. Com o ensino médio, eu atuo no projeto da 
Simulação ONU.  
 
PESQUISADORA: O que que te influenciou a escolher essa carreira de trabalho, diante de uma 
formação tão diversificada?  
MARIA: Minha maior influência foi minha família. Sou a mais velha de três filhos. Meus pais são 
professores, eu brincava de escolinha em casa com meus irmãos. Ou seja, o contexto escola sempre 
foi meu espaço. Acho que eu nasci professora. Você Professor nunca foi um impeditivo na minha casa, 
a fruta não cai longe do pé. O fato de pesquisar e questionar sempre foi muito estimulado na minha 
casa. E com isso sempre estimulada a ensinar os outros. As atividades na igreja também me 
proporcionar experiências de ensinar e isso me fazia muito bem. Ser professora na escola em que eu 
estudei me faz muito feliz e muito me honra. Os alunos me questionam porque eu sou professora com 
todos esses cursos que eu fiz. Eu não vejo outra opção, não vejo porque não é possível ser professor 
e ser bem qualificado. Muitas vezes há preconceito, julgando e tem coisa melhor para se fazer. 
Inicialmente, eu pensava em atuar somente no ensino superior. Mas depois que iniciei minha carreira 
como professora posso afirmar que, mesmo que eu venha a atuar no ensino superior, não pretendo 
deixar de atuar na educação básica. Os alunos da Educação Básica, são mais questionadores. É claro 
que no ensino superior os alunos são mais comportados, mas o estímulo para trabalhar com os 
adolescentes é maior. Eles são mais participativos. Os questionamentos que eles trazem me fazem 
buscar novas ponderações. Eles são questionadores. Tem medo de perguntar. O fato deles não terem 
o conhecimento adquirido, e ser tudo novo, eles fazem um viés diferente. 
 
PESQUISADORA: Há quanto tempo trabalha como professora?  
MARIA: Há 10 anos  
 
PESQUISADORA: Você atua em que disciplina?  
MARIA: Eu sou professora de geografia atualmente, mas já atuei com aula de história, sociologia e 
filosofia.  
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PESQUISADORA: Sua experiência maior é em escola particular?  
MARIA: Sim. 
 
PESQUISADORA: Sobre o seu público, seus alunos. Sabemos que os professores têm muitas queixas 
de situações que poderiam deixar o seu trabalho melhor. A pergunta é: Você acha que tem dificuldade 
e quais as dificuldades que você acha que você encontra?  
MARIA: Eu gosto dessa pergunta, é muito comum na sala dos professores a gente ver professores 
reclamando dos alunos, principalmente os professores mais antigos. Essa discussão é muito comum. 
A minha principal queixa é a questão comportamental, de respeito, de interromper, de não ouvir. Eles 
ficam muito empolgados, principalmente em grupos, e eu percebo que nem todos têm a mesma 
educação de casa, nem limites, assim se excedem na conversa, na bagunça e no barulho. Para isso, 
eu procuro deixar as regras claras e combinadas desde o primeiro dia de aula. Claro, que durante o 
ano isso precisa ser ajustado e relembrado. É mais comportamental do que de fundo cognitivo. Eles 
acham que podem fazer tudo. Mas não tenho casos absurdos de desrespeito. Eles aprendem a nos 
respeitar enquanto professores. Eu percebo que eles passam a me respeitar mais, inclusive quando 
eles descobrem minha história e minha carreira enquanto aluna. Eu não tenho medo de ter minha 
autoridade questionada. Se eu não sei, eu digo que não sei e proponho uma pesquisa coletiva. Vamos 
descobrir juntos, vamos aprender junto. Aprender junto é aprender melhor. Eu faço uma especialização 
em aprendizagem mediada e intervenção cognitiva e isso tem me ajudado muito. Minha aula é 
expositiva e mediada.  
 
PESQUISADORA: O que isso quer dizer?  
MARIA: Eu faço relação com o que já se viu. Por exemplo, aula no 6.º ano, com o tema espaço rural, 
eu fiz uma pergunta: vocês já foram para o interior? Vocês conseguiriam andar no interior sem medo? 
Então, a discussão gera conhecimento. Essa discussão levou à conclusão que eu queria que eles 
chegassem, mas também foram além. Uma professora tradicional teria dado a resposta sem 
possibilidade de construção.  
Eu sou contra o método tradicional. Se eu não converso com os alunos eu não crio significado.  Se eu 
embuto significado naquilo que eu estou ensinando, eles aprendem. Se eu crio significado, eles 
aprendem. Toda minha linha de pensamento e de expor a matéria é perguntando... A Geografia é física, 
quando eu estou ensinando sobre relevo, eu pergunto: Vocês já foram para a praia? O que vocês 
enxergaram? Se eu não crio significado, se eu não dou relevância, não há aprendizado.  
 
PESQUISADORA: Você acha que a falta de material de apoio pode ser um problema para o professor?  
MARIA: Acho. Para o nosso caso sim. Não é novidade que o material, as apostilas têm problemas. Dá 
para usar, mas o que que eu faço? Eu tento estimulá-los por meio dos aplicativos digitais e fazendo 
muitas pesquisas em sala. Eu costumo dar muito trabalho. Quando eu era aluna..., eu lembro dos meus 
trabalhos e não das minhas provas. E aqui, a gente não tem nota para trabalho, eu falo: Pessoal, não 
tem nota, mas a gente pode aprender com isso! Então, eles não questionam mais. Meu método de 
fazer trabalho, são tarefas que eles estão executando e adquirindo conhecimento e é muito legal. Esse 
autodidatismo é dessa geração, porque se eles não sabem, eles colocam na Internet, eles podem me 
confrontar a qualquer momento.  Como eles utilizam o tablet em sala de aula, eles podem fazer 
pesquisa simultânea à minha explicação, e me questionando tempo todo, por isso a construção da aula 
é coletiva. Mas acho que o material de apoio é muito importante, mas não pode ser o foco da aula. 
 
PESQUISADORA: Os alunos têm maior dificuldade de aprender hoje em dia? As dificuldades de 
aprendizagem estão mais presentes em sala de aula?  
MARIA: Eu acho que o “gap” de atenção está maior sim. Antes, no início da minha carreira, minha mãe 
que trabalha nessa mesma área me orientou: "Filha, 10 minutos de uma ilustração, dez minutos 
explica.” Antes era meia hora, agora é cerca de 10 minutos. É que agora está mais rápido para 
conseguir a atenção de todos. Antes era meia hora, agora é 10 minutos. Por que é tudo muito mais 
rápido, os alunos têm muito mais estímulo. Falta interação humana, falta contato humano, os pais não 
brincam mais com os filhos. Se não tiver contato humano em família, como ele vai estabelecer contato 
com professor e colegas de sala. Falta o treinamento como saber ouvir e com o saber falar. Tenho 
desenvolvido muitas atividades onde os alunos devem apresentar temas em público. Neste momento 
sou bem protocolar, ou seja, utilizo as regras de uma simulação da ONU para atuar nas apresentações 
orais. Fazemos inclusive palmas diplomáticas. 
 
ENTREVISTADORA: O que é a Simulação ONU e o que são palmas diplomáticas?  
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MORENA: É um projeto desenvolvido pela instituição, onde os alunos simulam uma Assembleia da 
ONU. Os alunos se inscrevem por interesse. Não é uma atividade obrigatória, curricular. Eles são 
preparados previamente com exercícios e palestras a fim de entenderem o funcionamento da ONU e 
os fundamentos necessários para esta atividade. No dia da Simulação, eles são organizados por 
comitês, idênticos à ONU e fazem os debates da mesma forma. É uma experiência muito rica, pois os 
alunos desenvolvem além de conteúdos sobre o mundo, também habilidades e competências 
comportamentais e sociais. As palmas diplomáticas é um protocolo utilizado nas sessões da ONU para 
que o barulho das palmas convencionais, não atrapalhe o decoro da sessão. As palmas diplomáticas 
podem ser vibrar das mãos ou estalos de dedos. E orienta os alunos que são mais tímidos e reservados, 
estimulando para que todos participem. Deixo claro de que existem muitos perfis e que podemos 
explorar nossas habilidades pessoais. Com essas atividades, tenho descoberto potencialidades nos 
alunos. Alunos que nunca se manifestavam passaram a expressar sua opinião e dar significado a 
aprendizagem. Muitas vezes passamos o ano inteiro sem se quero ouvir a voz de um aluno. Com esse 
tipo de atividade, eu consegui minimizar esse problema.  
 
PESQUISADORA: Quando você vai planejar suas aulas você considera as diferenças dos seus alunos? 
Você molda suas aulas de acordo com o perfil que você identifica em suas turmas? 
MARIA: O planejamento das minhas aulas é assim, o que eu preciso dar naquela aula, então eu tenho 
quatro frentes basicamente, e eu vou seguindo o conteúdo conforme o calendário de provas. Eu procuro 
trabalhar a mesma sequência de conteúdos para todas as turmas, com os mesmos slides, o quadro é 
o mesmo, mas cada turma tem uma forma de receber o conteúdo, de ser apresentado o conteúdo 
diferente da outra. Eu tenho turmas que são mais falantes, eu tenho turmas que são mais ouvintes, eu 
tenho turmas que são mais visuais. Então, embora seja o mesmo conteúdo, eu preciso ajustar esse 
conteúdo para o perfil da turma. E isso acontece na sala, na hora, com os alunos. Cada turma aprende 
de um jeito melhor. Há turmas que necessitam de provocações para se sentirem motivados a prestar 
atenção na aula. A turmas mais competitivas. Há turmas que não respondem a estímulos de 
competição ou provocações, com eles eu preciso trabalhar de forma diferente com estratégias dos 
conteúdos.  
 
PESQUISADORA: Existem em alegações de alguns professores de que os alunos não são mais os 
mesmos por isso as dificuldades em se trabalhar na sala de aula. Você concorda com esta afirmação?  
MARIA: Bom, eu concordo na excelência, esses alunos não buscam mais a excelência. Eu fico muito 
brava com eles por isso. Eles são medíocres. Minha média não é 6, minha média 8. Eles ficam 
assustados. Eles perguntam por que e eu respondo: se eu estou dando uma aula para tirar 100, porque 
que eu vou aceitar 6? Eu não posso aceitar que meu aluno aprenda só 60% da minha matéria, eu 
preciso que ele aprenda mais. Hoje ele tem mais criticidade e eles provocam. O professor que não 
gosta de provocações, não vai gostar de dar aula para eles 
 
PESQUISADORA: E esta sua percepção sobre seus alunos fez você mudar sua prática? Se sim, em 
que sentido?  
MARIA: Eu sempre fui muito crítica, e como em casa eu sempre fui muito estimulada, meus pais me 
ensinaram a perguntar. Eu não trato com tabu nenhum assunto na minha sala e como eu tenho esse 
posicionamento, os alunos não se posicionam armados contra mim. Eu não me sinto atacada pelos 
alunos. Mesmo quando eu recebo perguntas aleatórias em minha aula, eu respondo e volto para o 
conteúdo. Não encaro como provocação ou desafio. Entendo que meus alunos precisam aprender a 
se dispersar e a retornar à atenção para sala. Atenção se controla, se condiciona, se educa. É o que 
eles fazem na  Internet, eles abrem várias abas e vão navegando sobre diversos temas e assuntos. 
 
PESQUISADORA: Você consegue fazer isso em sala de aula? 
MARIA: Consigo. Eu acho que eu estou entre gerações, eu gosto de tecnologia eu pertenço a uma 
geração que aprendeu a utilizar a tecnologia. Eu consigo tratar de vários assuntos sem perder o foco. 
 
PESQUISADORA: Você levou a tecnologia para sala de aula?  
MARIA: Pouco. Eu acho que eles são viciados em tecnologia. Eu não levo nenhum PowerPoint para 
sala de aula. Meu registro é no quadro. Os alunos são viciados em PowerPoint, mal-acostumados a 
receber a informação pronta. No quadro, eu construo raciocínio da aula junto aos alunos. Desta forma, 
eu consigo ter a atenção deles em sala, porque eles sabem que não vão ter como pegar o material da 
aula depois, que eles precisam anotar simultaneamente a aula, até porque cada aula é uma aula. Eu 
preparo o quadro com alguns tópicos, e vou preenchendo na medida que minha explicação vai 
acontecendo. Vou conduzindo a turma a chegar às conclusões necessárias e desta forma vão 
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aprendendo. É um método antigo, porém eu tenho conseguido com sucesso ensinar desta forma. 
Quando o Power Point chegou foi uma revolução, facilitou para o professor, mas acomodou o aluno. E 
eu prefiro perder 2 a 3 minutos preparando o quadro e em seguida iniciar a apresentação. Os alunos 
já estão acostumados com este formato de aula, sabem que precisam prestar atenção. 
 
PESQUISADORA: E quando você utiliza a tecnologia em sala de aula? 
MARIA: Utilizo muito para trabalhar mapas e localização. Antigamente o professor de geografia 
precisava andar abraçado com um monte de mapas gigantes e quando alguma coisa era atualizada, 
levava muito tempo para atualizar nos materiais escolares. Hoje, o acesso às informações facilita. 
Temos mapas esquemas e gráficos disponíveis na Internet, extremamente atualizados, e que podem 
dar suporte ao professor com alta qualidade. Existem diversos aplicativos que demonstram de forma 
muito real conteúdos sobre relevo, clima, e outras informações úteis. Eu uso também o Google Maps 
que me ajuda a mostrar a realidade no momento que ela acontece. Isso gera curiosidade. Por exemplo, 
recentemente trabalhei a questão da África, eu tinha as imagens salvas do Google Maps há 2 anos 
atrás sobre o processo de desertificação da África e apresentei para a turma do 9.º ano como está 
agora. Eles mesmos puderam fazer a comparação e perceber como está a situação agora. Eles não 
sentem tanta necessidade da tecnologia em sala de aula desta forma que eu trabalho. Até porque 
temos algumas limitações, a instituição que trabalho existe o projeto digital, mas por questões de 
infraestrutura nem sempre temos a Internet funcionando. Por isso não é possível ficar dependente deste 
processo. Sem Internet a pesquisa fica limitada. 
 
PESQUISADORA: As novas tecnologias ajudaram ou atrapalharam em sala de aula?  
MARIA: Se a gente sabe usar, elas são ótimas.  Eu acho que a gente não estimula o aluno a ser tão 
autodidata quanto ele poderia ser. Eu acho o projeto Grow Up maravilhoso, a sala disponibilizada pela 
escola é maravilhosa, porém o projeto pode ser numa sala de aula comum. Eu gosto de mobilizar a 
sala, modificar as carteiras de lugar, fazer semicírculo com os alunos, propiciando interação e debate. 
Para isso não precisa de uma sala especial, é uma questão de postura do professor. A gente tem que 
ser crítico com a tecnologia, e tem que ensinar o aluno a ser crítico. Por exemplo, se ele estiver fazendo 
uma pesquisa, indicar sites seguros. Estimular a pesquisa, perguntar se ele já foi para página seguinte, 
que outras informações encontraram, se a fonte é segura. Teve um trabalho ótimo no 8.º ano, eles 
pegaram um mapa errado na Internet. Na apostila tinha o mapa correto. Ao serem questionados, 
insistiram que estavam retirando da Internet, que não poderia estar errado. Orientei que comparassem 
com material escolar, no caso a apostila. Ao confrontarem as informações, perceberam o seu equívoco. 
Aproveitamos a situação para refletir o quanto é importante averiguar a veracidade das informações 
encontradas. Aí eu apresentei o Google Scholar (Google Acadêmico), onde é possível encontrar 
material de credibilidade. Aqui vocês farão uma boa pesquisa. Eu fico pensando como eu poderia 
utilizar as novas ferramentas disponíveis no aplicativo da escola (Scules) na minha área que é a 
Geografia. Os recursos deste aplicativo para a geografia são limitados. O que eu faço? Quando não 
encontro nada que seja possível adaptar, eu vou para o caderno mesmo, por exemplo, colorir mapas, 
não dói, é legal e sabendo conduzir, os alunos curtem muito. Eu compartilhei no meu Facebook que a 
MIT (Massachusetts Institute of Technology), muito renomada, publicou uma notícia de que falou que 
a Wikipédia está mais confiável que as enciclopédias. A Wikipédia da Inglaterra. Sendo uma 
enciclopédia virtual aberta ela pode ser alimentada por qualquer um, contudo eles viram que estava 
crescendo, investiram em tecnologia e hoje eles têm acadêmicos do mundo inteiro trabalhando e 
cuidando do banco de dados. Eu até me inscrevi nas questões de políticas, porque tem muita fakenews, 
para eu trabalhar como voluntária para checar os dados, porque precisa ter pessoas que sejam fonte 
confiável para validar as informações e é muito legal fazer parte desse processo. A MIT falou assim, a 
notícia que saiu: “Esqueça o que o seu professor falou, pode confiar na Wikipédia”. O título é horroroso, 
mas foi assim que foi divulgado. Hoje eles se transformaram numa enciclopédia virtual confiável, apesar 
de termos informação de que não era confiável. 
 
PESQUISADORA: O que é o Projeto Grow Up? 
 
MARIA: Para responder melhor, vou utilizar uma colinha aqui. Veja: O Conceito GrowUP parte do 
princípio que se as gerações, o mercado de trabalho, a comunicação e a sociedade se transformam, a 
educação precisa estar à frente destas mudanças. Precisa ser capaz de inovar na forma de construir 
habilidades e conhecimentos, ao mesmo tempo que garante o bem-estar e a confiança de seus alunos. 
Para possibilitar esse novo jeito de aprender, no GROWUP as salas são diferentes, orgânicas e se 
adequam à aula que o professor quer dar. Os móveis e o espaço são modulares, dando liberdade aos 
alunos e permitindo que produzam e compartilhem seu próprio conhecimento. Nesse ambiente 
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diferenciado, são desenvolvidas aulas que possibilitam o trabalho em grupo e geram curiosidade, 
respeitando a velocidade da aprendizagem de cada aluno. Nas aulas GROWUP, o aluno a gente 
trabalha os conteúdos convencionais, como nas aulas tradicionais. Porém, a partir de práticas e 
metodologias inovadoras, o aluno terá também a oportunidade de desenvolver habilidades não 
cognitivas fundamentais como o respeito, a capacidade de trabalhar em grupo, a criatividade e a ética. 
A sociedade digital requer que as pessoas pensem, que tenham habilidade de buscar, julgar e 
interpretar as informações, além da capacidade de fornecer soluções para problemas inéditos. Grande 
parte do trabalho é feito em grupo, de forma colaborativa. O professor é o centro das ações, decide o 
que ensinar e avalia a aprendizagem. O aluno só é estimulado externamente, por notas e classificação, 
em uma experiência padronizada, de baixo valor para o aluno. 
 
PESQUISADORA: Para você, o que é ser um professor inovador?  
MARIA: Essa pergunta é a mais difícil. Eu acho que é um professor contextualizado e contextualizado 
de quem é a escola é, de quem o aluno é, e de quem ele é, e do que ele pode ser. Para mim, essa 
contextualização é não querer ficar parado só porque você fez a sua graduação e achar que porque 
você tem mil anos de sala de aula você não precisa mudar o seu sistema. Eu entrei aqui no ano 
passado, já mudei um monte de vezes a minha aula. E que bom. A flexibilidade, eu acho que é a chave 
para o professor inovador. Essa palavra de inovação, muito obrigada porque você me acha inovadora, 
mas eu ainda passo lição  no quadro, mas o método de desenvolvimento com aluno tem que ser mais 
presente, para mim, e eu acho que essa é a diferença com os alunos, eu gosto, com limites, é claro, 
de mostrar que eu me importo com o que eles são, e como eles aprendem. Isso é inovador, numa 
geração que é egoísta, isso é inovação, uma geração que não se preocupa com o outro, isso é inovador. 
 
PESQUISADORA: Você se considera inovadora? 
MARIA: Nesta perspectiva, sim.  
 
PESQUISADORA: A escola que você trabalha incentiva, permite que você faça um trabalho inovador, 
nessa perspectiva?  
MARIA: Eu acho que sim, com restrições. Tem um planejamento, óbvio, e eu gosto disso. Eu sou bem 
cartesiana nesse processo. Eu gosto da ideia da GrowUp, mas não sei como a gente faz para despontar 
a ideia de que não precisa ser na sala específica de GrowUp. Me dá nos nervos ter a fileira um atrás 
do outro, mas eu sei que é importante para eles aprenderem. Na sala eu não mexo tanto assim quando 
a aula é teórica. Não mexo tanto assim, eu gostaria de ver um pouquinho mais de flexibilidade na 
maneira de avaliação, porque a maneira de avaliação que bloqueia a aula. Eu estudei em um colégio 
que avaliava por conceito, depois eles voltaram para nota por que não deu certo. Mas a ideia era boa, 
eu não sei como fazer isso, na prática, porque o professor tem que ser disciplinado, dar exercícios, 
fazer trabalho diferente, saber muito bem o que está fazendo, conhecer bem o aluno e a matéria. É 
muito difícil. Mas está sendo uma delícia trabalhar com nossos alunos com a GrowUp. Porque dá um 
respiro, por que eu consigo andar dos dois lados, nos dois formatos de avaliação. Hoje eu fiz um 
trabalho que era o manual de operações de paz da ONU, onde os alunos tinham que saber os nomes 
dos países, localizar no mapa, saber detalhes de cada país. Em janeiro eu tenho uma reunião lá na 
ONU e vou levar as atividades dos nossos alunos para mostrar. É uma avaliação. Eu estou avaliando 
o quanto eles aprenderam e o que eles aprenderam. A prova é cruel. 
 
PESQUISADORA: Você acha nosso currículo engessado? 
MARIA: Eu acho que a gente é engessado pelo MEC e não pelo currículo. Nosso currículo é ótimo. Eu 
adoro ver as nossas matrizes! Olha o quanto a gente trabalha com os nossos alunos! Acho que está 
cedo para tirar conclusões sobre a nova base Nacional. O currículo permite flexibilização. Eu não me 
sinto presa, até porque os eventos da escola flexibiliza e aumenta as possibilidades de flexibilização 
do currículo.  
 
PESQUISADORA: Você acha que a sua disciplina facilita essa flexibilização?  
MARIA: Sim, é muito mais fácil na área de humanas. Não sei como é na área de exatas. Eu acho que 
dá para flexibilizar porque tem que deixar interessante, trazendo novidades. Porque a todo momento 
pode acontecer fatos que alteram o conteúdo. No caso da geografia, um tremor pode mudar o relevo 
de um determinado local. Todos os dias eu, vou falar por mim, faço meu devocional, depois leio jornal. 
Não tem um dia que eu não informe e leve uma notícia internacional para a sala de aula. Porque eu 
estou dando aula de geografia, de mundo para 8.º e 9.º anos. Se eu chegar lá e eu usar um exemplo 
que não tem na apostila, que aliás é um problema do nosso material, não está atualizado, o material é 
de 2010. De lá para cá muita coisa aconteceu, por exemplo, como eu vou dar Oriente Médio sem falar 
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dos últimos acontecimentos. Eu tenho que trazer textos complementares, por que o conteúdo é 
dinâmico. Quando eu vou elaborar uma prova, eu pego o texto do jornal do dia que eu fiz a prova e 
relaciono com o conteúdo. De qualquer lugar, mesmo que eu tenho que traduzir. Se eu não 
contextualizar a minha prova, o aluno não entende, porque é tudo muito distante. Outro dia eu perguntei 
para o 6º ano se eles leem jornal. É óbvio que não, é sexto ano! Eu sabia que não. Mas vocês não 
assistem o jornal, eu perguntei. Eles começaram a fazer algumas colocações. E eu disse que eu leio 
jornal porque eu gosto. Desde que eu comecei a ler, eu leio jornal porque eu sempre gostei de política. 
Falo para os alunos descobrirem do que eles gostam, no que eles se interessam e que procurem ler 
sobre isso. E aí é legal mostrar que a coisa está perto. Então eu tenho apresentado algumas fontes de 
informações. Por exemplo o Twitter. Eu estimulo os alunos terem o seu Twitter, porque ele é uma fonte 
muito confiável de notícias em tempo real, porque os grandes jornais do mundo e organizações 
internacionais e nacionais, elas estão no Twitter e por lá que elas avisam primeiro, e no Twitter não tem 
um problema como no Facebook de misturar no feed de notícias. Mantém-se a ordem dos fatos. Ele te 
informa das notícias do dia, e informa as notícias que aconteceram enquanto você esteve fora. Por isso 
que na Simulação da ONU utilizamos o Twitter como canal de comunicação. Os alunos postam, trocam 
informações. Por exemplo, acabou a Assembleia Geral da ONU hoje de manhã e já estava lá no Twitter 
o debate e o pronunciamento do secretário-geral, e no Facebook não. E como são só 140 caracteres, 
atende a expectativa dessa geração, que só quer ler a manchete. Só que eles conseguem condensar, 
então eu tenho trabalhado dessa maneira. 
 
PESQUISADORA: Você, no seu dia a dia de sala de aula, consegue fazer uma prática interdisciplinar?  
MARIA: Ah, sempre né... 
 
PESQUISADORA: A escola que você trabalha tem um projeto interdisciplinar, correto? Me fale sobre 
isso.  
MARIA: Eu gosto muito do projeto interdisciplinar, mas eu fico muito triste porque ele não funciona 
direito.  
 
PESQUISADORA: Porque ele não funciona direito?  
MARIA: Eu acho que é porque os professores não compraram a ideia, posso falar aqui né, e eu acho 
que ele não é interdisciplinar de verdade. No primeiro semestre foram as disciplinas de Humanas que 
conduziram o projeto e no segundo foi Exatas. Não tem interdisciplinaridade de fato. Quando a gente 
trabalha separado, não é interdisciplinar de verdade. Talvez multidisciplinar. Quando a gente trabalha 
humanas, porque humanas é uma matéria, a gente que segmentou. Antes era Estudos Sociais. 
História, Geografia e Sociologia, é tudo uma matéria só. Eu sinto só um pouco dessa questão e por que 
dá trabalho. Eu gosto desse trabalho, tem gente que não gosta desse trabalho. Montar os grupos, quem 
faz, como faz, porque que a gente quer que faça na sala e não em casa, administrar conflitos, gerenciar 
tarefas, são inúmeras habilidades desenvolvidas no projeto como esse. Mas o que eu gosto, isso 
acontecia na minha época, porque não tinha X9, mas hoje eles estão mais justos, e eles falam quem 
não trabalha. "Eu trabalhei, eu fiz o meu trabalho e esta pessoa não trabalhou." Tem menos pessoas 
dispostas a carregar o grupo nas costas. Quando eu era aluna eu carregava nas costas, porque eu 
tenho dificuldade de trabalhar em equipe, mas eles não. Eu acho isso o máximo. A minha única questão 
com o projeto que eu pensei é com o tema, a gente tem que achar temas mais coerentes e próximos 
da realidade. Existem temáticas muito mais interessantes. Por exemplo, temática da migração. Eu 
passei um filme, não sei se você já assistiu, "Uma boa mentira", The Good Lie, este filme conta a história 
de uma família de sudaneses que se mudam para os Estados Unidos. Eu falei para os alunos que não 
preciso ir muito longe, que não é só no Sudão, basta ir no McDonald's, vai no Au Au aqui na esquina 
que você vai encontrar muitos imigrantes. Curitiba está cheio de refugiados. Aí eles se chocam e vem 
que esta realidade está mais perto do que pensam. É isso que falta um pouquinho, atividades com mais 
da realidade para eles. Mas fora o conflito sobre o tema, eu gosto do projeto, eu gosto da ideia.  
 
PESQUISADORA: Então é uma questão de postura do professor, concorda?  
MARIA: Sim. Eu não sei se criar uma disciplina específica para o projeto com os professores que 
gostam e se identificam se não seria uma possibilidade melhor.  
 
PESQUISADORA: E sua formação continuada, você tem feito, ainda está estudando?  
MARIA: Vou concluir minha licenciatura em geografia ano que vem, estou concluindo minha pós em 
História Contemporânea e Relações Internacionais Este ano, estou entregando meu projeto para o 
mestrado na Universidade Federal do Paraná em Ciência Política. 
 



225 
 

 

PESQUISADORA: Se você fosse montar um curso de formação docente para professores, quais temas 
você colocaria como programa?  
MARIA: Antropologia, análise de mundo, porque o problema das pessoas hoje é não saber se 
relacionar, não saber ler o outro. Eles não enxergam o que é essa geração.  
Aprendizagem mediada e inclusão, porque a gente não sabe fazer inclusão, embora os alunos possam 
acolher melhor. 
Contextualização, como a gente se entender no contexto, porque a gente é muito saudosista. Isso é 
muito diferente nos Estados Unidos e na Europa, academicamente falando. Quando eu fui para lá eu 
levei um choque. Imagine, estudando no Brasil, fazendo pesquisa, fazendo faculdade no Brasil, a gente 
não aceita autores do século 20, principalmente nós da área de humanas, pois valorizamos e queremos 
que se cite apenas autores do século 18 e 19. Na academia, a gente ainda vive na Guerra Fria. E aí eu 
lembro que eu fui fazer um curso de presidencialismo americano, e eu fui mostrar o meu sumário do 
meu pré-doutorado e o professor virou para mim falou, depois de ler o primeiro e segundo capítulo, 
"você vai contar isso para eles, eles já sabem tudo isso, isso já aconteceu, eu quero algo novo." Entendi, 
é que a gente tá acostumado em história a contextualizar, contar tudo que aconteceu, fazer a 
introdução. E ele me disse: “Cite tudo isso na introdução e acabou.” Porque academia é feita de uma 
forma diferente, eles olham para frente. O problema é que a gente fica fazendo recapitulação, inclusive 
na graduação, revisão bibliográfica atrás de revisão bibliográfica. 
 
PESQUISADORA: Para a gente concluir essa entrevista eu gostaria que você me contasse uma 
experiência inovadora que você tenha vivido em sua prática.  
MARIA: Eu estabeleci um jogo que eu jogo com minhas turmas. Chama-se de Diplomacia. Eu estudo 
um continente por bimestre, depois eu divido a turma em grupos e cada grupo recebe um país daquele 
continente. Cada grupo recebe objetivos de guerra ou de diplomacia dentro daquele contexto. Eles 
tinham que conversar entre eles, tinham que fazer declarações de guerra, declarações de paz, fazer 
acordos. Eu só senti que era inovador porque eu mostrei para eles que não precisava de dados, que a 
gente só precisava de um mapa e uma problemática para resolver. E quando eu estabelecer este jogo, 
vários vieram me perguntar o que fazia um profissional de relações internacionais, um diplomata, qual 
a função do ministério de relações exteriores. Como que funciona. Isso estimulou um aprofundamento, 
inclusive fora da escola. Mas eles foram buscar porque eles viram um pouquinho da prática como é. 
Instigou a curiosidade do aluno. Só o fato de o aluno querer se aprofundar, isso é inovador. A geografia 
não está presa no passado, a política não tá presa no passado. Ela é dinâmica, ela está acontecendo 
agora. Mostrar para o aluno que ele é um agente de transformação é fundamental. A questão da 
humanidade, do aluno ser cidadão. 
 
PESQUISADORA: Ok, professora, muito obrigada por sua participação. Parabéns pela profissional que 
você é, sucesso em sua profissão. Após a conclusão de minha pesquisa, disponibilizarei os dados com 
todos os participantes. Muito obrigada! 
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ENTREVISTA NÚMERO 03 
Professor Luiza (nome fictício) – entrevistada em 04 de outubro de 2017 
 
PESQUISADORA: Boa tarde professora Luiza, vamos começar sua entrevista. Primeiramente gostaria 
de lhe agradecer por disponibilizar-se para participar de minha pesquisa. Os dados coletados 
fornecerão subsídios para o trabalho de pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: 
“Concepções e práticas inovadoras na escola contemporânea pública e particular: contribuições para 
o desenvolvimento profissional docente”. Esta pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua 
prática. 
LUIZA: Eu que agradeço o convite. 
 
PESQUISADORA: Qual a sua idade? 
LUIZA: Eu tenho 48 anos. 
 
PESQUISADORA: Qual a sua formação?  
LUIZA: Eu tenho mestrado na área de letras.  
 
PESQUISADORA: E a graduação?  
LUIZA: Também na área de letras, Português-Inglês.  
 
PESQUISADORA: Depois do mestrado, alguma expectativa de dar continuidade aos estudos?  
LUIZA: Na verdade não, já faz muito tempo que eu terminei o mestrado, foi em 2006, e nunca mais 
pensei em voltar a estudar.  
 
PESQUISADORA: Em qual instituição você fez o mestrado?  
LUIZA: Na UFPR. 
 
PESQUISADORA: Porque você não pensa em continuar estudando? 
Luiza: Por causa da dinâmica do meu dia a dia. Eu gosto muito de trabalhar com crianças, então eu 
não tenho expectativa de fazer um doutorado alguma coisa assim. Quem sabe um dia... A minha 
formação atual é suficiente. 
 
PESQUISADORA: Em sala de aula qual é a sua experiência?  
LUIZA: Nossa, minha experiência é bem vasta. Eu tenho 28 anos de profissão, já sou aposentada, 
nesta instituição eu estou há 22 anos. E minha trajetória aqui foi sempre assim, eu comecei como 
professora dos anos iniciais, sempre com criança.  Mas daí de uns 15 anos para cá, só na área de 
língua portuguesa e literatura.  
 
PESQUISADORA: Então você fez magistério e atuou como professora Regente?  
LUIZA: Correto. Sim, inicialmente eu era a professora Regente de turmas de quarto e quinto ano.  
 
PESQUISADORA: Quando e como você passou a atuar especificamente com Língua Portuguesa? 
LUIZA: Ainda durante a faculdade, eu passei a trabalhar especificamente com Língua Portuguesa e 
Literatura Infantil aqui na instituição. Em 1999, houve uma mudança curricular no sistema interno aqui 
da instituição e a partir do 3.ª série os alunos teriam aulas com especialistas. Deu bastante certo, 
trabalhamos assim por uns oito anos, hoje já existe uma outra configuração. Mas foi a partir daquela 
mudança que eu passei a atuar exclusivamente com Língua Portuguesa e Inglês com algumas turmas. 
 
PESQUISADORA: Como é a distribuição de frentes agora? 
LUIZA: Agora, com o Ensino Fundamental de 9 anos, esta divisão começa a partir do 4.º ano, mas não 
tão segmentado. Ainda se divide as disciplinas, mas por grupos, a mesma professora de História e 
Geografia, a mesma de Ciências e Matemática, Línguas, ou seja, menos professoras, mas ainda 
dividido. Mas na verdade, o meu trabalho mais consistente é na minha oficina do Clube do Livro. É aqui 
que eu considero uma prática inovadora. Porque trabalhando com Língua Portuguesa eu percebi a 
necessidade de um trabalho mais consistente, principalmente em Literatura, porque eu percebo uma 
grande lacuna, inclusive na formação de professores, tanto no curso de Pedagogia como no curso de 
Letras, onde o trabalho quase não existe ou é superficial no ensino de Literatura Infantil. É aí que é um 
nó. Por mais que você tenha milhares de teses e dissertações sobre a questão da importância da leitura 
e tudo o mais, o que se faz de fato a respeito disso? Estou até cansada de tanto material sobre isso e 
pouca mudança efetiva. Todo mundo sabe que é importante, mas o que de fato se faz com um livro em 
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sala de aula? O que de fato é feito na prática para a inserção da Literatura Infantil nas séries iniciais? 
Essa foi a pergunta que sempre me moveu. Não tive isso na faculdade, eu tive que buscar isso sozinha. 
Na época do mestrado eu comecei a desenvolver essa pesquisa, pensando em como eu poderia ajudar 
na formação do leitor. Mas de lá para cá eu também desenvolvi muita coisa, aprendi muita coisa no dia 
a dia da minha prática aqui na instituição.  Então assim, eu comecei a desenvolver essa disciplina como 
uma atividade extra, após o turno escolar, como uma atividade extracurricular. Nem todos os alunos 
faziam, apenas para os alunos que se inscreveram nesta disciplina por interesse e vontade dos alunos. 
Em 2002 ou 2003 foi que esse projeto começou.  Era um cenário diferente, pois os alunos participavam 
destas atividades. Depois desse caminho, eu comecei então a ter um espaço no Ensino Integral da 
escola, minha oficina passou a ser uma das atividades do Ensino Integral, aos pouquinhos. No início 
só com o 5.º ano e depois com as demais séries. Começou com as turmas de 1.º e 2.º aninho e depois 
foi ganhando corpo. Só que no início eu não tinha nada, nenhum material de apoio. Eu tive que pensar 
tudo, criar tudo do zero. Desde a seleção dos livros até as estratégias que seriam trabalhadas. Eu fui 
fazendo aos poucos e fui montando esta oficina e até chegar no formato que ela tem hoje, foram muitas 
modificações. Já fazem uns 10 anos que eu comecei. Hoje, atuo como professora de Língua 
Portuguesa em algumas turmas, mas mantenho a oficina de leitura no Ensino Integral, duas vezes por 
semana, com o Clube do Livro. No período da manhã eu atendo as turmas do 1.º ao 5.º ano do Ensino 
Integral e a tarde eu trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa no currículo regular nas turmas 
de 4.º e 5.º anos.  
 
PESQUISADORA: E como é seu trabalho no Clube do Livro? 
LUIZA: Esta é a minha sala da oficina de leitura que eu chamo de Clube do Livro. Esta oficina está 
voltada para o ensino da Literatura Infantil e aqui eu trabalho a partir de dois eixos: formação de um 
repertório básico que possa interagir com as linguagens que eles têm acesso e como ler um livro, uma 
leitura mais compartilhada, dialogal, mas livre da rotina do ensino regular, da avaliação tão rígida, longe 
desse tipo de avaliação tão sistemática. A gente tem um parecer descritivo a partir dos critérios pré-
definidos no planejamento. E pela observação do dia a dia a gente consegue avaliar o desempenho 
dos alunos. É uma coisa que eu amo fazer, foi uma oportunidade que eu tive para desenvolver um 
projeto que eu sempre quis envolvendo a literatura. 
 
PESQUISADORA: A instituição é privada? Houve investimento no seu projeto? 
LUIZA:  Sim, é uma instituição privada. A instituição investiu no projeto, na modalidade do Integral, para 
garantir aos alunos maior acesso à leitura. E todo este projeto tornou-se referência da instituição. Eu 
estou bem feliz, pois agora estamos preparando uma capacitação da oficina Clube do livro para as 
demais professoras do segmento. 
 
PESQUISADORA: Você soube ou teve uma devolutiva das professoras regentes dos alunos que são 
da modalidade do Integral e participam do Clube do Livro, se eles têm um desempenho acadêmico 
diferenciado no ensino regular? Como foi? 
LUIZA: Sim, já tive vários retornos. Desde alunos que já saíram daqui para ir para outros colégios e 
tem esse projeto como referência, até professores das séries seguintes destes alunos. Percebe-se que 
eles tem muito mais facilidade em termos de vocabulário, de ouvir, de repertório, de leituras de texto. 
Em reunião de pais já houve manifestação do quanto a oficina traz benefícios. Agora estamos 
preparando algumas modificações na minha oficina, porque houve uma reivindicação maciça dos pais 
para que ela continuasse. Eu tenho muitos retornos positivos dos colegas. Também fui supervisora de 
Língua Portuguesa por alguns anos, aqui na escola. É uma função, uma espécie de mediadora entre a 
Coordenação Geral e a Direção com os professores, a fim de dar os encaminhamentos pedagógicos 
para disciplina, como projetos e planejamentos. Nessa função desenvolvi uma aproximação com as 
colegas de área, e elas contribuem muito com o projeto do Clube do Livro, com críticas e sugestões.  
 
PESQUISADORA: Este espaço então não é uma biblioteca?  
LUIZA: Não, aqui é o espaço da oficina. Biblioteca é outra coisa, tem outra função.  
 
PESQUISADORA: O ambiente lembra um pouco a aparência de uma biblioteca, as prateleiras dos 
livros, etc. O que diferencia de uma biblioteca?  
LUIZA: Ela representa uma sala de leitura, espaço para aprender a ler de fato. Ela tem que ser 
aconchegante. Veja, ela se divide em três ambientes: o primeiro espaço é este lugar para reunir os 
alunos, tem o meu espaço enquanto professor e o local para os alunos sentarem com cadeiras tapetes 
e almofadas. Os alunos se acomodam da forma que for mais confortável para si. Tem uma escala de 
rodízio para ocupar o Puff, o lugar mais privilegiado. A aula começa neste lugar, a gente memoriza 
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poemas, a gente discute um pouquinho de artes, tem um videozinho que eu passo todo dia e daí a 
gente começa a história em capítulos. Cada turma tem uma história. E a gente vai lendo livro junto um 
pedaço por vez, trabalhando cada parte, contextualizando, com imagem e outros recursos. Os registros 
não são o fim do Clube do Livro, é um meio para que ele desenvolva seu raciocínio, memorize e 
compreenda, não percam o fio da meada. A história é para poder fazer relações. Tudo é fazer relações.  
Este é o objetivo principal do Clube do Livro: leitura para fazer relações, para que a leitura tenha sentido. 
Daí se eu tenho algumas estratégias, por exemplo, antes de começar um livro, eles fazem uma lista de 
perguntas sobre o livro. Eu anoto o nome de quem fez as perguntas e depois a gente vai conferir se 
encontramos as respostas. Tem várias estratégias que eu criei, jogos de tabuleiro e outras. Eu fui 
criando várias estratégias na medida que foram surgindo as necessidades para cada livro e para cada 
turma. Eu tenho que recorrer aos recursos visuais, para que eles possam compreender da história. 
Outra coisa que eu queria falar, é que eu não foco só em textos de Literatura Infantil fáceis, o foco não 
é esse. Se o objetivo é criar repertório, eu não posso nivelar por baixo. Eu já fui contra livros adaptados, 
mas hoje eu vejo como uma alternativa. Eu procuro boas adaptações de clássicos, só que não são só 
clássicos, em relação a livros atuais, fazendo uma relação com os dias de hoje, às linguagens mais 
atuais. Depois destas histórias, eu vou fazendo relação com clássicos que tem a ver. Por exemplo, no 
4.º ano somente Mitologia Grega, eles adoram, é apropriado para a idade deles. No 1.º ano eu trabalho 
Conto de Fadas. Faço relações com vários contos, paródias e outros. Tem muito material rico que dá 
para explorar. Shakespeare eu leio com o 5.º ano, desde Romeu e Julieta e Hamlet, uma adaptação, 
claro, pois são histórias que mexem muito com eles, porque tem romances. Não é porque eles são 
crianças que não podem tratar destes assuntos. Não gosto quando uma obra floreia demais, e trata a 
Literatura Infantil como “O mundo encantado da literatura”. Não tem nada de mundo encantado. Existe 
outras abordagens, é o mundo do saber, do conhecimento. Até pode ser encantado porque existem 
seres mágicos, mas em algum momento, mas em algumas questões profundas o tratamento deve ser 
mais sério e responsável. 
 
PESQUISADORA: Você falou que trabalha com Língua Portuguesa, para que séries?  
Luiza: Para 4.º e 5.º anos. O 4.º ano é a série que eu mais trabalhei. 
 
PESQUISADORA: E você consegue levar um pouco desta prática da oficina de literatura, o Clube do 
Livro, para a sala de aula?  
LUIZA: Ótima pergunta. Eu estou na aula de Português justamente para poder fazer isso. O Clube do 
Livro começou com as aulas de Língua Portuguesa, mas um outro formato. Hoje em dia eu tenho 
dificuldade, na oficina você tem uma flexibilidade maior, mais espaço para trabalhar com a criança, não 
se vive angustiada com avaliação que vive correndo atrás de você. Na aula de Língua Portuguesa a 
dificuldade é maior começando pelo número de alunos que é maior. Eu até tento trazer algumas 
estratégias que eu uso no Clube do Livro. A minha missão ano que vem é repensar esta questão da 
Literatura Infantil em sala de aula e até levar para outros professores. 
 
PESQUISADORA: E nessa perspectiva quais são as dificuldades que você encontrou?  
LUIZA: Na oficina você tem mais flexibilidade, mas espaço para a voz das crianças. Uma das 
dificuldades é a quantidade de alunos na sala regular, que eu já falei, uma coisa é eu fazer a oficina 
com 15 alunos, outra coisa é fazer com 30. Outra dificuldade é a questão da avaliação, na oficina do 
Clube do Livro não há necessidade de uma avaliação formal, o contrário da sala de aula regular. Dar 
conta do currículo, do programa e conteúdos em 4 aulas semanais, sendo que uma mensal é a hora 
do conto é outra dificuldade. 
A gente tem que dar conta de várias frentes, a língua, a literatura e de todas as questões de sala de 
aula como tarefas, avaliações, conflitos, etc. Então, é complicado dar conta disso tudo e ainda fazer 
um trabalho de literatura de qualidade em sala de aula. Mesmo assim, adotamos um livro para se 
trabalhar em sala de aula. 
  
PESQUISADORA: Então, a escola adota algum livro com leitura obrigatória?  
LUIZA:  Sim, o nosso sistema de avaliação é trimestral, mas são dois livros por ano, porque nós 
consideramos que para se fazer um bom trabalho, um pouco mais aprofundado, é melhor trabalhar um 
livro bem, do que três ou quatro superficialmente. Além disso é importante destacar que não se trabalha 
bem um livro do primeiro ano que ele é adotado. Você precisa sentir o livro, ver como os alunos vão se 
desenvolvendo, e isso é um processo a longo prazo. Depois de uns 2 ou 3 anos, aí sim você pode dizer 
que tem um trabalho mais consistente com aquela obra. O trabalho está mais claro.  
 
PESQUISADORA: Existe um mito de que se tem que trabalhar com títulos mais atuais, isso é verdade? 
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LUIZA: Essa atualidade é relativa, antigos e atuais. Trocar de título numa mesma série de um ano para 
o outro não significa nada, pois aquela turma avançou para outra série e naturalmente vai trabalhar 
com uma obra nova. Você não precisa ficar 15 anos com o mesmo livro, existem livros que 
tranquilamente você pode ler mais de um ano. Quando eu comecei a fazer do Clube do Livro, eu usava 
uma história da menina e o porquinho, hoje é mais conhecida porque tem o filme, mas em 2006 quando 
eu usei não era. Eu usei com o 4.º ano. Para o contexto atual, esta obra agora seria muito infantil para 
um 4.º ano. São esses ajustes que precisam ser feitos na escolha de uma obra. 
 
PESQUISADORA: Hoje você percebe uma mudança no perfil de nossos alunos? 
LUIZA: Sim, estão muito diferentes, é claro que a maioria dos alunos que eu trabalho são do Integral, 
é preciso considerar que são crianças que passam o dia todo na escola e não tem muita atenção dos 
pais. Essas crianças chegam hoje desesperadas por atenção, porque é pai e mãe mexendo no celular 
o tempo todo e preocupados com outras coisas do trabalho, e eu vejo que quando eu entro, 
principalmente em sala de aula, eles querem me mostrar três ou quatro coisas que eles trouxeram, eles 
não entendem que eu quero começar a aula, que eu preciso começar a aula. Querem que eu pare para 
ouvir o que eles têm para me dizer e ver tudo o que eles trouxeram. E é difícil conciliar tudo isso, até 
porque eles estão acostumados com novidades que eu trago, e que eu vou valorizar tudo isso. Eles 
estão acostumados que a gente converse. É um exercício que eu também aprendi nessa prática, de 
ouvir o aluno. Porque às vezes ele fala uma coisa que não tem muito sentido, mas que depois você 
percebe que tinha a ver com o assunto. Ele precisa ter tempo para se expressar. Às vezes eles não 
acham as palavras. Esse tempo para ouvir a criança se perdeu.  Temos crianças bastante carentes, 
muito ansiosas, muito protegidas, muito tuteladas, não se pode dizer nada, qualquer coisa que você 
fala pode dar problema, ao mesmo tempo você vê que eles são muito abandonados de atenção mesmo. 
 
PESQUISADORA: E qual é a relação dessas crianças com a tecnologia?  
LUIZA: Com as crianças do Integral eu não percebo tanto, porque eles têm menos tempo para ficar 
mexendo nos equipamentos. Mas é uma questão que está pegando. Ano que vem, no Integral, eles 
vão ter uma aula sobre isso. Mas não de interagir com os games, mas de aprender a usar as 
ferramentas que ele já tem condição de aprender. Eu não vejo isso interferindo tanto. Ele só sabe mexer 
em joguinhos em coisas bobas. Acesso à informação de verdade ninguém ensina. É muito difícil filtrar 
informação. Nada substitui o momento de leitura, de diálogo e repertório, vai dando para eles um pouco 
mais de facilidade para perceber com o tempo uma informação de forma mais crítica. Porque se você 
não tem repertório como você faz para filtrar? Ainda mais para criança que falta experiência. É um 
processo demorado, o importante é a gente dar esse tipo de base. 
 
PESQUISADORA: Você recebe apoio da equipe pedagógica em relação ao projeto do Clube do Livro 
e em relação a suas atividades de sala de aula?  
LUIZA: Sim, sempre foi excelente, sempre tive muito apoio para eu fazer a oficina. Eu acho que a 
coordenação faz tudo que está ao alcance, sempre me apoiaram. É difícil alguém dizer que não vai 
apoiar a literatura em sala de aula. É algo meio sagrado. Mas eu não sei de outra escola que tem um 
projeto privilegiado como aqui. Porque aqui o Clube do Livro é um espaço privilegiado para a leitura do 
1.º ao 5.º ano da modalidade do Integral. É uma formação específica de literatura. Eu não sei se eles 
serão leitores, na verdade a gente nunca sabe. As crianças no contexto de hoje não têm paciência, 
então se elas pegam um livro por conta própria, se já olhar as figuras, está de bom tamanho. A maioria, 
quando chega a hora de fazer a leitura livre, que é o terceiro momento da aula, tem à disposição mais 
de 500 livros e nenhum serve. Essa é a prova de que não é porque ele teve uma experiência de leitura 
que se garante que ele será um bom leitor. Talvez eles nunca gostem. Mas uma coisa eu posso dizer, 
que eles prestem atenção na aula, na atividade de literatura, que também é muito subjetivo afirmar, 
mas que é possível mensurar através das atividades. Não posso afirmar que eles serão bons leitores, 
mas eu preciso disponibilizar para todos nesta oportunidade. Tem livro que eles gostam mais por que 
está na mídia, nos filmes  e os livros dos YouTubers. Livros que os pais estão dando para os seus 
filhos. Quando eu tenho oportunidade em reuniões de pais, eu procuro comentar sobre o quanto é 
importante o pai avaliar a obra que está entregando para os seus filhos, que tipo de livro é, e se tem 
conteúdo adequado. Eu sugiro aos pais que leiam os livros com seus filhos, até mesmo no 4.º, 5.º e 6.º 
ano, que façam isso enquanto puderem, para ficar de perto dos seus filhos. É que o aluno que é leitor, 
que gosta de ler não precisa de incentivo. Ele vai ler do mesmo jeito. Ele é um bom leitor. Difícil é 
aquele que não quer saber, mas enquanto ele está aqui na oficina ele se empolga. Outro tipo de retorno 
que eu recebo é do aluno que que chega em casa pedindo para os pais comprarem aquele livro que 
foi trabalhado aqui, isso sim vale a pena. Não são todos os livros que despertam isso no aluno, mas 
com certeza os livros de mitologia grega são os campeões. Os alunos adoram estes livros, porque 
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remetem aos heróis de seu tempo. Os livros de mitologia são ofertados hoje numa releitura, tornando-
os interessantes. Muitas vezes eu trabalho com o filme, de alguma obra, no sentido de comparar como 
uma versão do livro para fazer relações ou alusões a outras obras. A base alusiva também é um tema 
importante que eu tenho que fortalecer aqui. Porque toda essa literatura que eu seleciono é para isso. 
É para formar para a possibilidade de relacionar as coisas. O meu projeto de trabalho aqui na escola é 
baseado nisso. Eu tenho todo esse material escrito e organizado com base na pesquisa que eu fui 
fazendo. É uma pesquisa teórica e prática. No meu mestrado foi só o início de tudo. Daí que eu comecei 
a ir atrás de livros estrangeiros. Eu falo inglês e assim consigo fazer leituras e pesquisas e material de 
fora, que está a anos-luz da nossa pesquisa. 
 
PESQUISADORA: O que é um professor inovador?  
LUIZA: Eu acho que é um professor que ama o que faz. Porque se você não amar aquilo, se você não 
tiver cada vez mais vontade de saber mais, você não consegue sair do lugar. Eu acho que é isso que 
precisa ter, precisa ter paixão. Se não, você faz só o básico do dia-a-dia.  
 
PESQUISADORA: E você é uma professora inovadora? 
LUIZA: Sim, eu acho que sim. Pelo menos eu procuro ser. Acho que sou um projeto de professora 
inovadora. No começo eu até mandava a proposta para algumas escolas, mas eu vejo que as escolas 
recebem como mais um projeto, sem perceber de fato do que se trata. “Este projeto a gente já tem, as 
nossas professoras já sabem como fazer!”. Mas eu não sei, aqui é uma escola enorme, as concepções 
são muito diferentes. É muito difícil uma concepção de Literatura Infantil, nem na universidade se chega 
a um consenso. Não se chega a um acordo sobre o que é literatura infantil, normalmente tem um 
enfoque utilitário, pedagógico,  misturando com temas transversais, daí que se perde a sua essência, 
a sua real função. 
 
PESQUISADORA: Eu tenho uma hipótese de que a Literatura Infantil muitas vezes é utilizada para 
tratar outros temas. Você citou os temas transversais. É comum usar a literatura como meio para outros 
fins?  
LUIZA: Sim, este ano a gente estudou um texto de Regina Zilberman, onde ela fala que texto não é 
pretexto. Ela escreveu esse texto algum tempo atrás e revisou agora, e chegou à conclusão que sim, 
texto pode ser pretexto para se trabalhar outra coisa. Para mim, fazer relações é pretexto. Não é só 
isso, porque se você pegar literatura só para isso você matou metade do trabalho, você pode usar a 
literatura para trabalhar questões humanas, inclusive o lazer e a diversão.  Porque tem o lúdico, mas 
ele não é pretexto para você dizer que é uma coisa mágica que ele vai ser encantado, que vai ser 
maravilhoso, não vai ser aquela história do Mundo Encantado. Então eu acho assim, se você quer 
trabalhar sexualidade, por exemplo, você pode, mas que a questão fica implícita na literatura, por 
exemplo o texto de Tristão e Isolda para segundo ano. São questões que a gente tem que tomar 
cuidado. Na verdade, as obras trazem essas questões por si só e que não podem deixar de ser 
trabalhadas. A questão do amor, a questão do se apaixonar está implícito nas histórias e os alunos 
indagam e querem saber. O importante é saber adequar a cada faixa etária cada assunto específico. 
Esse tipo de história, se você pegar uma adaptação boa, você consegue fazer um bom trabalho em 
relação às questões humanas. Porque ela vai fazer a criança se envolver na história, porque ela é um 
ser humano tanto quanto um adulto. Muitas vezes eu consigo maior adesão dos alunos porque eu 
trabalho textos e questões próximas da realidade deles, da curiosidade deles, sem subestimá-los. A 
escrita é uma produção humana, assim como as artes plásticas, o teatro a música. E sendo uma 
produção humana, vai expressar questões humanas. Na literatura, vão aparecer estas mesmas 
questões e por isso não tem como deixar de trabalhar tais questões com as crianças também na 
literatura infantil. E quando você seleciona histórias que envolvem os alunos, aí sim eles se apaixonam 
cada vez mais. 
 
PESQUISADORA: Você mencionou que fazer leitura é fazer relações. Ler por ler e não acrescentar em 
nada, entrar e sair no projeto sem nenhuma transformação não tem sentido, não é?  
LUIZA:  O trabalho de literatura tem que fazer isso, remeter a outras questões, abrir janelas, criar 
possibilidades. Para fazer isso você precisa ser pesquisadora, você precisa ir na biblioteca, você 
precisa ir na livraria saber o que tem de novidades, você precisa conhecer obras e saber o que você 
tem em mãos para trabalhar. Estava vendo sobre isso também. Quem decide a obra que o aluno vai 
ler é o adulto, mas será que ele sabe o que é interessante para a criança? Depende, ao escolher uma 
obra, ele lê como adulto ou com a criança que ele foi? Mas eu vou lembrar como eu era? Tem muita 
coisa que você precisa levar em conta, não existe uma fórmula para isso que eu fiz, para selecionar os 
livros. Eu fui vendo por ensaio e erro, vídeos e outros materiais que eu achava que dava para usar e 
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depois percebi que não dava. Materiais que eu achava que seriam bons, mas que foi um fracasso. Uma 
vez eu fiz um curso com uma alemã na biblioteca pública, foi muito interessante, ela perguntou qual é 
o melhor livro para os seus alunos, é o livro que você tem paixão, senão você não consegue transmitir 
isso para os alunos. Empolgação: “Agora a gente vai ler o melhor livro do ano! Esse é um dos meus 
preferidos!” Tem que ser contagiante a proposta, os do segundo aninho são mais imaginativos, 
empolgados, é muito divertido. Eles se envolvem muito. Teve uma vez que um desses falou para mim: 
“Professora, você sabe que eu gosto mais do Clube do Livro do que do recreio?!?” Esse foi o melhor 
prêmio que eu recebi. 
 
PESQUISADORA: É possível um projeto interdisciplinar a partir da literatura? Você já teve alguma 
experiência com isso? 
LUIZA: Sim, eu acho que sim.  Agora, experiência com isso, o que que acontece, acaba que eu fico 
muito isolada aqui, por ser uma oficina fora do currículo regular. Não tenho muito como dialogar com o 
que acontece no Regular. A partir do ano que vem eu tenho essa missão, aí é que tá, porque eu não 
sei muito bem como eu vou fazer isso. Por que lá no Regular já existe também um projeto. Estamos 
em planejamento de como vamos juntar estas propostas. Principalmente na Educação Infantil, em que 
estão ocorrendo mudanças curriculares, de se trabalhar por centros de aprendizagem, conforme 
orientação do MEC. Mas tudo isso vai trazer muita mudança para o Ensino Fundamental, e nós vamos 
estar preparados para receber esse novo público que vem da Educação Infantil remodelada? Então eu 
acho que é possível, desde que você tenha a pessoa disposta pesquisar a fundo e a conhecer a 
Literatura Infantil de verdade, leitor de Literatura Infantil de verdade. Ela é muito específica, pessoa que 
trabalha com criança tem a obrigação de conhecer. E aí sim você pode tecer um projeto integrado, de 
repente a partir de um livro gerador de tema, sem assassinar livro, com os devidos cuidados, para que 
o livro não seja apenas um pretexto para o projeto. Tendo como foco o objetivo de estabelecer relações, 
o aluno construindo as relações, aí está a riqueza de um trabalho interdisciplinar, quando o aluno 
participa da construção e ele vai descendo as amarras do projeto.  
 
PESQUISADORA: E esta formação que você foi convidada a fazer ela tem qual objetivo? 
LUIZA: É para ser, é que me deram bastante liberdade, para eu fazer como eu quisesse. Com quantos 
encontros eu quisesse. A ideia é fazer um curso que vai ter fundamentos da Literatura Infantil, um 
pouco disso que eu já falei para você, sobre o que é e o que não é, e fazer uma parte prática, mostrando 
algumas estratégicas que eu desenvolvo aqui, que eu acho que é o principal. Não, errei, na verdade os 
dois, falta fundamentação teórica e falta fundamentação prática para desenvolver um bom trabalho de 
Literatura Infantil. Porque material escrito se encontra bastante sobre teoria, mas sobre a prática é mais 
restrito. Muitos materiais fornecem encartes com sugestões de atividades, porém muitas dessas 
atividades são fracas. Não digo que nada presta, até se encontra alguma coisa boa. Muitas atividades 
parecem bobas, mas ela tem um objetivo por trás, por exemplo, recorte de figuras são importantes para 
depois fazer o mapeamento da história. Agora fazer lembrancinhas de atividades, aí eu considero 
desnecessário. Tem momentos que eles precisam ter alguma coisa para materializar a história, tem 
horas que precisa pintar e colar, também tem seu objetivo e seu sentido. Não é objetivo principal, mas 
ajuda a chegar no objetivo principal. Isso tem a ver com uma coisa muito importante que eu ainda não 
falei, que é o Letramento Literário. Essa teoria diz que se você quiser fazer um bom trabalho com a 
linguagem você tem que pegar três campos: aprendizagem sobre a linguagem, por meio da linguagem, 
e da linguagem. Se a literatura é uma linguagem, então tem que usar o mesmo caminho, os mesmos 
eixos: sobre a Literatura, por meio da literatura e da literatura. Isso me deu uma luz tão grande, que eu 
clareei o meu projeto a partir daí. Esclarecendo, sobre a Literatura: há conceitos que o aluno precisa 
saber, definições por exemplo do que são personagens, o que é enredo, o que é cenário. São conceitos 
que precisa saber para o desenvolvimento do trabalho com literatura. Por meio da literatura: Que tipo 
de pergunta é essa, às vezes eles não sabem que perguntas fazer, o que vocês acham que vai 
acontecer na história, eles não são acostumados a pensar, não fazem e não respondem perguntas, 
não fazem relações, tem dificuldades de inferir analisar. E o da literatura: seria por meio das vivências, 
pegar um livro e ler por conta própria, frequentar a biblioteca, isso é a parte mais difícil e é a parte mais 
esquecida pela escola. Mais esquecida e menos enfatizada na escola. A gente gasta muito tempo com 
a primeira parte, com a parte operacional, lendo o texto o que fica muito chato para eles.  Fazendo a 
dissecação do texto. Fazemos repetições e repetições, e eles continuam sem saber falar sobre a 
história, descrever, fazer relações. Como você ensina isso? Pelo diálogo. 
 
PESQUISADORA: Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil emocionalmente em você: um dia você 
não vai mais estar aqui, você vai se aposentar de verdade, vai parar de trabalhar. O que você acha que 
precisa para esse projeto não acabar com você? 
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LUIZA: Precisa expandir isso de alguma uma maneira. O curso é uma forma de expandir, mas para 
falar a verdade eu penso: eu vou expandir, mas será que isso não vai fazer com que eu não seja mais 
necessária? Mas eu acho que não, porque ninguém vai se apropriar daquilo que você pesquisou, que 
você sabe bem, construiu. Eu acho que é isso mesmo, você precisa expandir, você precisa multiplicar. 
Formar pessoas que possam dar continuidade a isso.  
 
PESQUISADORA: Eu vou te falar uma percepção minha e você me corrija se eu estiver errada. Existe 
muito preconceito em relação ao trabalho com literatura, as pessoas têm preguiça de estudar sobre 
literatura, de fazer literatura.  
LUIZA: Eu acho que sim, e há um preconceito maior ainda com Literatura Infantil. Inclusive na 
universidade. Quando eu fiz mestrado eu era única na área de Literatura Infantil. Inclusive as pessoas 
acham que você é criança porque você trabalha com isso. As pessoas acham que é mais importante 
trabalhar com autores de renome, mas esquecem que o trabalho de base que a literatura faz é que 
permite que o aluno chegue um dia a ler Machado de Assis. Existe preconceito, ninguém fala, é velado. 
Existem muitos defensores da literatura e poucos leitores. Só que hoje está muito difícil mesmo, existe 
muitos outros centros de interesse das crianças, não só das crianças. Facebook, whatsApp, games, 
Netflix, enfim muitas coisas que chamam a atenção, que explica esta evasão dos livros. No Brasil é pior 
ainda, porque não passou pela fase dos livros, e já pulou para as tecnologias, outras mídias. Mesma 
coisa escola, agora a tecnologia chega na escola e a gente ainda nem descobriu o que fazer com a 
televisão na escola.  
Essa visão não é só minha, é algo que eu fui construindo ao longo do tempo com as relações que eu 
fui fazendo. Se você quer trabalhar com criança e com literatura, não importa se é infanto-juvenil, não 
tem como não ser uma pessoa que tenha uma visão boa do que que é isso, que procure saber mais. 
Porque o curso de Letras abre muito a sua cabeça, é verdade, eu fiz Universidade Federal e abriu a 
minha cabeça. Eu não sabia nada, nossa formação no magistério é básica. Eu fui aprendendo depois 
de velha o que era mitologia grega, por exemplo. Eu li os clássicos depois de adulta com meus filhos. 
O importante que você vá atrás disso, como você vai saber. Aposto mais na preguiça. Para inovar você 
precisa se desinstalar, se mobilizar. 
 
PESQUISADORA: Muito bem professora, encerrou bem. Muito obrigada por conceder o seu tempo 
para me atender. Desejo sucesso aos seus projetos. Depois que terminar minha pesquisa, 
compartilharei os dados. Obrigada! 
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ENTREVISTA NÚMERO 04 
Professor Luis (nome fictício) – entrevistado em 04 de outubro de 2017 
 
PESQUISADORA: Bom professor Luis, vamos começar sua entrevista. Primeiramente gostaria de lhe 
agradecer por disponibilizar-se para participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão 
subsídios para o trabalho de pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções 
e práticas inovadoras na escola contemporânea pública e particular: contribuições para o 
desenvolvimento profissional docente”. Esta pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua 
prática. 
 
PESQUISADORA: Gostaria de iniciar identificando alguns pontos para caracterizá-lo. Qual a sua 
idade?  
LUIS: 23 anos  
 
PESQUISADORA: Em que área de conhecimento você atua?  
LUIS: Matemática  
 
PESQUISADORA: E qual a sua formação? O que você estudou? 
LUIS: Licenciatura em Matemática 
 
PESQUISADORA: Em que ano você concluiu a sua licenciatura?  
LUIS: Irei concluir neste ano de 2018.  
 
PESQUISADORA: Em que instituição você estuda?  
LUIS: Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
 
PESQUISADORA: Além da Licenciatura, tem alguma experiência formativa na área de docência?  
LUIS: Na universidade temos várias oportunidades de formação, desde semanas acadêmicas, 
minicursos e Pibid, que são programas específicos para a formação de docência. Sempre que posso 
participo de todos. 
 
PESQUISADORA: E você já atua como professor?  
LUIS: Sim, como professor-assistente de matemática para o pré-vestibular e professor titular de física 
para o nono ano, primeiro e segundo do Ensino Médio. Já trabalhei como reforço de Matemática para 
alunos de Ensino Fundamental. 
 
PESQUISADORA: Você teve outras experiências como professor durante o seu curso de Matemática?  
LUIS: Sim, em situações como o programa institucional de bolsas de iniciação à docência, conhecido 
como o PIBID, bem como o estágio obrigatório realizado em escolas públicas de Curitiba e estágio 
remunerado em escola particular. Também atuo na área das aulas particulares desde antes da minha 
faculdade.  
 
PESQUISADORA: O que levou você a escolher o curso de licenciatura como uma carreira profissional?  
LUIS: Enquanto estava no Ensino Médio,  fui convidado a dar uma aula para os alunos do Ensino 
Fundamental, mais especificamente do sexto ano, era uma aula de reforço. A partir do momento em 
que eu tive a oportunidade de dar esta aula e verificar os resultados dos alunos quanto ao 
conhecimento, percebi que essa profissão era ideal para o meu perfil.  
 
PESQUISADORA: Contando toda sua experiência em docência, há quanto tempo você atua como 
professor?  
LUIS: As aulas particulares começaram em 2012, já como professor assistente trabalho desde 2016. 
Ou seja, tenho pelo menos 5 anos de docência já. 
 
PESQUISADORA: Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades em se trabalhar como professor 
nos dias atuais? 
LUIS: A maior parte das escolas não possuem a devida estrutura para que o professor possa aplicar o 
que é aprendido na sua formação, por exemplo, dificilmente encontramos uma escola que possua um 
laboratório de ensino de matemática, nem os materiais para proporcionar atividades lúdicas aos alunos. 
Outra dificuldade que percebo é o desinteresse dos alunos em sala de aula e fora da sala de aula, pois 
sabemos que ao sair da escola o aluno se torna autodidata na faculdade em determinadas situações. 
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PESQUISADORA: Como assim, autodidatas? 
LUIS: Os níveis de ensino básico e superior tem uma grande diferença entre si. Enquanto na escola os 
alunos são acostumados de um jeito, na faculdade é diferente, o ritmo é diferente. Na faculdade é mais 
puxado, os professores são mais exigentes e deixam mais por conta do aluno. 
 
PESQUISADORA: Você percebe alguma mudança no perfil dos alunos nos dias de hoje? 
LUIS: Sim, eles têm muito mais formas de acessar a informação. Ou seja, o conhecimento. Acredito 
que antigamente os alunos, eles tinham acesso a este conhecimento de outras maneiras, como livros 
e bibliotecas. Hoje a informação é instantânea, porém vulnerável. Nem sempre dá para se confiar nas 
informações recebidas. Mas não sei se os alunos pensam nisso. Apenas recebem e replicam 
informações, sem nenhum cuidado com a qualidade da informação. E aí eles tem a falsa impressão 
que sabem tudo. 
 
PESQUISADORA: O comportamento destes alunos também mudou? 
LUIS: Sim, antigamente pelos que meus pais comentam, os alunos tinham, além do conhecimento de 
sala de aula, a disciplina era algo essencial. Já hoje, isso não ocorre. Os professores correm atrás do 
planejamento e dos cronogramas a serem seguidos, e esquecem de contribuir com a formação do 
caráter dos alunos. Sabemos que a função da escola não é educar os alunos, isso é função da família, 
mas cabe a escola o exercício da cidadania, onde os alunos vão colocar em prática o que aprenderam 
em casa. Então, sim, o professor deve também cobrar disciplina e boa convivência em sala de aula. 
Outra coisa que percebo é que é mais difícil conseguir a atenção dos alunos, mas quando a gente faz 
uma atividade diferenciada, aí todos prestam atenção na aula. 
 
PESQUISADORA: Ao planejar suas aulas, você considera o perfil de seus alunos? 
LUIS: Acredito que é necessária esta consideração, pois cada aluno vive em um contexto, tem 
experiências diferentes, a cultura local é diferente. Mas antes de fazer esta consideração precisa-se 
conhecer seus alunos, olhar pelo olhar deles. A partir do momento que você conhece seus alunos, 
considerar o seu perfil ao planejar aulas torna-se algo tão normal que a gente nem percebe que está 
fazendo. 
 
PESQUISADORA: E como você faz para ajustar sua aula, seu planejamento para esta condição? 
LUIS: Caso um aluno não compreenda a maneira com que eu estou explicando o conteúdo, eu procuro 
explicar de uma outra maneira, trazendo exemplos práticos. Mas no planejamento busco atender a todo 
tipo de dúvida com exemplos de vários níveis de dificuldade. 
 
PESQUISADORA: Você ainda é acadêmico, mas já está atuando em sala de aula. Percebe 
proximidade com o que é ensinado na faculdade com o que é praticado nas escolas, no que se refere 
à didática? 
LUIS: O que acontece, as professoras da faculdade na área de educação cobram dos alunos na 
faculdade que utilizem diferentes metodologias de ensino, porém suas aulas não correspondem com 
seu discurso, parece hipocrisia. Lemos vários e vários textos sobre autores famosos na área de 
educação, mas não botamos a mão na massa para compreender o que de fato se trata. Nem as aulas 
da faculdade são como as professoras dizem que temos que fazer em nossas aulas. 
 
PESQUISADORA: E nas escolas onde atua como estagiário, também percebe esta dicotomia? 
LUIS: Sim, nas observações feitas, as professoras supervisoras que são as regentes das turmas, não 
possuem uma aula diferenciada, simplesmente aquela tradicional de sempre. Acredito que os alunos, 
com tanto contato com tecnologia, necessitam saber utilizar isso para seu desenvolvimento cognitivo, 
já os professores precisam deixar de lado o giz e o quadro para colocar a mão na massa juntamente 
com seus alunos. 
 
PESQUISADORA: Você falou que os alunos de hoje em dia têm mais acesso às informações. Quando 
planeja suas aulas, você molda sua didática em função disso? 
LUIS: Sim, a matemática e a física têm a fama de ser algo repetitivo e chato. Acredito que o meu papel 
como professor é de modificar esta imagem, unindo a quantidade de informação disponível com o 
conteúdo. Uma metodologia que contempla isso é a modelagem matemática, na qual partimos de um 
problema do cotidiano, matematizamos o problema, resolvemos com as devidas ferramentas e 
hipóteses e tiramos conclusões deste problema. Com a modelagem matemática podemos trabalhar os 
conceitos matemáticos de forma mais eficaz. 
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PESQUISADORA: Você utiliza tecnologia em suas aulas? 
LUIS: Somente quando necessário, se considerar tecnologias digitais, eu utilizo como complemento do 
conteúdo. Já outras tecnologias, como por exemplo, materiais didáticos de matemática, utilizo bastante.  
 
PESQUISADORA: O que você entende por inovação na escola? 
LUIS: Uma revolução do currículo, das metodologias, da estrutura escolar adaptada às novas 
tecnologias e a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais. 
 
PESQUISADORA: O que é um professor inovador? 
LUIS: Aquele que utiliza de todas as ferramentas que possui dentro e fora da escola, sendo um 
mediador entre o conhecimento e o aluno. Porque aprendemos conteúdos difíceis na faculdade, 
tornando os conteúdos da escola básica mais tranquilos, mas não podemos achar que nossos alunos 
vão compreender o conteúdo da mesma maneira que a gente. Por isso é necessário que sejamos 
professores inovadores, para deixar o conhecimento acessível ao aluno. 
 
PESQUISADORA: Você se considera um professor inovador? 
LUIS: Sim, porque eu levo a maior parte das vezes curiosidades para os alunos, contextualizando o 
conteúdo, para que não fique nada abstrato, para que tenha sentido. 
 
PESQUISADORA: A escola que você trabalha incentiva um trabalho inovador.? 
LUIS: Sim, mas somente este ano que começamos a ouvir falar de metodologias ativas. Teremos 
workshops sobre estas metodologias.  
 
PESQUISADORA: Você se sente à vontade para flexibilizar o currículo escolar na sua instituição de 
atuação docente? 
LUIS: Eu acredito que existiram muitos estudos sobre currículo e se ele é estruturado deste jeito, houve 
um motivo. Alterações podem ser feitas e por isso me sinto à vontade, mas não uma mudança brusca 
no conteúdo, algo gradativo. Um processo de mudança a longo prazo. Como aconteceu com a 
construção da base Nacional curricular comum. Na faculdade tivemos este exercício de modificar o 
currículo à nossa escolha e foi uma experiência muito boa. 
 
PESQUISADORA: Qual a participação da avaliação no processo de inovação pedagógica? 
LUIS: Assim como a inovação é algo que vem modificar o tradicional, a avaliação deve acompanhar 
este processo. Deixando de lado uma avaliação pontual e trazendo uma avaliação processual. Pois 
caso tenha a inovação, os alunos já estão num contexto de acesso à informação. Se a inovação e 
avaliação não acontecer, vai haver um desiquilíbrio do processo. 
Então a avaliação não deve ser somente do aluno, mas o professor deve auto avaliar-se quanto às 
suas aulas e o que está acontecendo no mundo com tanto desenvolvimento tecnológico e com tantas 
ferramentas novas surgindo. 
 
PESQUISADORA: Você tem conseguido atuar a partir da interdisciplinaridade? 
LUIS: Sim, pois uma das avaliações da minha escola, a de menor peso, é feita em conjunto com a 
literatura. Ao longo do ano é desenvolvido um projeto de valores e cidadania envolvendo diversas 
disciplinas. Neste projeto os alunos devem apresentar uma proposta cidadã, a partir dos conhecimentos 
das áreas envolvidas. Esta é uma experiência de interdisciplinaridade que vivenciei. 
 
PESQUISADORA: Relate uma experiência inovadora que você vivenciou em sua atuação docente: 
LUIS: Fiz uma atividade de modelagem matemática envolvendo gás GNV com alunos do ensino médio. 
Foi uma experiência muito importante pois os alunos se dedicaram e se interessaram muito mais pelo 
conteúdo quando eu trouxe um problema que a princípio não tinha nada de matemática, e que no final 
das contas tiramos conclusões muito mais interessantes do que uma mera resolução de exercícios. Os 
alunos pediram para que eu fizesse mais atividades desse jeito pois eles virão que a matemática está 
no nosso dia-a-dia. Na física temos que fazer práticas ao longo do bimestre, então, como é uma matéria 
aplicada é muito mais fácil proporcionar aos alunos experiências que torne o conteúdo apaixonante. 
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ENTREVISTA NÚMERO 05 
Professor  Pedro (nome fictício) – entrevistado em 06 de outubro de 2017 
 
PESQUISADORA: Bom professor Pedro, vamos começar sua entrevista. Primeiramente gostaria de 
lhe agradecer por disponibilizar-se para participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão 
subsídios para o trabalho de pesquisa da dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções 
e práticas inovadoras na escola contemporânea pública e particular: contribuições para o 
desenvolvimento profissional docente”. Esta pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua 
prática. 
 
PESQUISADORA: Gostaria de iniciar identificando alguns pontos para caracterizá-lo.  
Qual a sua idade? 
 
PEDRO: 50 anos 
 
Qual a sua formação? 
Sou teólogo bioeticista 
 
Em qual instituição foi sua formação? 
Pucpr 
 
Sua graduação o habilita para o exercício de professor? 
Como mestre eu sou habilitado para dar aula. 
 
Há quanto tempo atua como professor? 
10 anos 
 
Quais as disciplinas ou áreas de conhecimento que trabalha em sala de aula? 
Teologia, Filosofia, Sociologia, Bioética e Ensino Religioso. 
 
Qual o seu regime de trabalho? 
Eu tive experiência na rede pública e privada, mas atualmente estou em licença, por ser aluno bolsista 
no doutorado em Biologia. 
 
PESQUISADORA: Na sua opinião, quais são as maiores dificuldades de se trabalhar como professor 
atualmente? 
PEDRO: Em primeiro lugar eu considero que a profissão de professor demanda em uma primeira 
instância de vocação, em segunda instância, num país como o Brasil, que historicamente desde o 
período da Colônia, quando Marquês de Pombal decretou o que em Colônia não se pode ter escola, o 
quadro se agrava mais ainda. Então um professor brasileiro, aquele que por vocação abraça a causa, 
o que muitas vezes se confunde, “fazer com amor” com “fazer por amor”. Ninguém que trabalha, 
trabalha por amor, a não ser em casos específicos. O trabalho com amor é se fazer o melhor. Agora, 
todos os vocacionados trabalham com amor. Fazer um trabalho com amor é fazer com o que se tem 
de melhor. Não se pode estar professor, um professor deve ser professor. Devido ao fato de que ele 
tem extrema responsabilidade por todos aqueles que ele acaba, ao longo de sua carreira, cativando. A 
tecnologia traz algumas novidades, não só na profissão dos professores, como também em várias 
áreas. Aqueles que não gostam de olhar para frente, porque acham que o antigo é que vale, acabam 
tendo mais dificuldade. Agora, o que sempre vai fazer mal em qualquer situação será o excesso.  
Tecnologia é uma ferramenta, tecnologia é um objeto que está à disposição, então as grandes 
dificuldades no meio de todas essas grandes evoluções e involuções na educação do Brasil, que aqui 
a gente só pode citar de maneira reduzida, elas se dão muitas vezes até por um desconhecimento de 
si próprio quando da escolha da profissão. É muito comum verificar pessoas que vão prestar um 
vestibular no curso de pedagogia ou em qualquer área de humanas para fugir de algumas disciplinas 
de exatas, isso hoje em dia já, as pessoas têm que ter maturidade para perceber que isso é uma 
bobagem. Quanto às dificuldades, talvez as que mais implicam são as de relacionamento com os 
alunos. Tanto na escola particular, como na escola pública, onde eu pude verificar. Nas duas situações, 
a questão vem de como as famílias têm educado, como as famílias tem preparado essas crianças para 
o convívio social. Algumas famílias acabam, na verdade, se descuidando disso, e colocando no mundo 
verdadeiros sociopatas desde muito pequenos. Ao passo que temos também muitas famílias que se 
preocupam com a boa educação e com a boa postura diante da sociedade.  Sempre haverá dificuldade, 
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sempre haverá facilidade.  Por isso eu me refiro que aquele que entende a sua vocação e é professor 
vocacionado, não o religioso, mas aquele que compreende-se como sendo professor de fato, que busca 
construir sua carreira com cuidado, essas dificuldades que acabam existindo em cada área 
especificamente de uma maneira ou de outra, elas vão sendo superadas, até num relacionamento 
conjugal, as dificuldades vão sendo superadas. Se você dá mais valor aos problemas, nada vai prestar. 
 
PESQUISADORA: E quando você planeja suas aulas você considera esse perfil do seu alunado?  
PEDRO: Sim, devido a algumas pesquisas que eu acabei fazendo quando trabalhei na pós-graduação 
na área de neuropedagogia e psicopedagogia, acabei verificando que uma das primeiras necessidades 
para que o professor possa se relacionar bem com sua turma, é identificar o mais rápido possível, o 
perfil de suas turmas. É claro que uma análise mais profunda levará mais tempo, mas com as devidas 
ferramentas, esse professor pode verificar as questões de perfil de comportamento muito rapidamente. 
E com o devido preparo, lidar bem com estas questões.  O fundamental, ao meu ver, se dá, não na 
busca desesperada de um bom relacionamento, por que o professor não pode se preocupar muito em 
agradar sempre o aluno, porque ele não tem esta função. O professor tem a função de trazer esse 
aluno ao conhecimento, para que evolua enquanto pessoa, no sentido filosófico, sentido de saber o 
que é certo ou errado, no sentido daquele que pensa no seu futuro. Pesquisador, cientista. Isso vai 
partir de um estímulo, da provocação, de como o conhecimento vai ser apresentado. Eu sempre me 
lembro, por ser da minha área, da teoria do conhecimento de Platão. A relação que existe entre o objeto 
a ser conhecido, aquele que apresenta e aquele que está a receber objeto apresentado, essa tríplice 
relação, onde o professor é aquele que apresenta o conhecimento. Então a preparação dessa aula 
sempre vai trazer no seu bojo referências para que seja interessante, para que o aluno possa verificar 
que há muito mais que mero discurso, que mera decoreba, pois acaba achando chato. Essa geração 
do videogame precisa sim estar sendo desafiado, mas nós não podemos transformar a sala de aula 
numa sala de jogos, nós temos que saber estimular tanto quanto as novidades que eles têm no seu dia 
a dia.  
 
PESQUISADORA: Você falou na geração videogame, você acha que essa nova geração está diferente 
das redações anteriores?  
PEDRO: Veja bem, segundo alguns dados antropológicos, a mente, o cérebro do ser humano é o 
mesmo de 50 mil anos atrás. Desde que o homem lascou sua primeira pedra, me parece que a única 
preocupação, e talvez a única evolução de fato, é a criação de ferramentas, tanto de diversão, quanto 
de utilização para sua qualidade de vida. Ora, criança continua sendo criança, mimada ou não mimada, 
educada ou não educada, como há muito tempo é.  O que mudam são as formas de se relacionar com 
estas questões. O que muda inclusive é que as próprias gerações de professores que entram em sala 
de aula, que se formam, que hoje estão com seus 20, 30 anos de idade, são uma geração videogame, 
e por algumas vezes poderão ter uma dificuldade de relacionamento por estar muito próximos do 
padrão dos alunos. Já vi professores, colegas mais novos, competindo com alunos pelo referencial em 
sala de aula. Então, isso não está ligado somente à geração, mas à forma como cada um vem sendo 
educado. O ser humano, repito, segundo dados antropológicos, não mudou muito nos últimos 50 mil 
anos, o que muda são algumas intervenções momentâneas na nossa cultura, que está mais repleta 
atualmente de anticultura, do que cultura, como temos observado todos os dias.  
 
PESQUISADORA: Então essas intervenções momentâneas que você cita precisam ser consideradas 
ao tratar do aluno?  
PEDRO: Elas precisam ser refletidas, tratadas, não podem ser deixadas no canto obscuro, nós não 
podemos deixar questões que precisam ser debatidas como se não tivessem soluções. Tudo que é 
trazido à tona para o devido debate, de maneira equilibrada, de forma com que todos os envolvidos no 
debate possam compreender e ser compreendidos, para que se ajuste, principalmente em sala de aula,  
os verdadeiros papéis personagens, de quem é o professor, de quem é o aluno, o porquê que ele está 
em sala de aula. Então, não só levar em conta essas diferenças, mas trazer para o debate com os 
alunos estas questões, por que acabam se criando distorções, que vão deixar cicatrizes. Apesar desses 
modismos serem passageiros, eles vão deixar cicatrizes, essas cicatrizes é que são o problema futuro. 
Porque, se eu sou um aluno que chego em sala de aula, e tem um professor que entra no baile do que 
“eu vou fazer o que os alunos gostam”, esse professor vai estar em débito comigo. Certa vez, em um 
Congresso que participei, um professor da área de medicina que trabalhava na linha de filosofia disse 
que preferia ficar passando filmes para os alunos ao invés de tratar os conteúdos de filosofia, porque 
senão os alunos iriam odiá-lo. Outro convidado desse congresso, de outro país, ao ouvir esta fala, ficou 
indignado, e em particular manifestou-se contrário a este posicionamento. Isso choca concepções mais 
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sérias de educação. Todas as intervenções precisam ser levadas em conta, principalmente aquelas 
que vão agir de maneira destrutivas na sequência existencial do aluno e do professor.  
 
PESQUISADORA: A escola e os professores como um todo podem se ajustar a este cenário?  
PEDRO: Eu entendo que ajustar-se é um termo que precisa ser melhor refletido, compreendido, 
definido. A escola, antes de se ajustar, precisa refletir muito sobre tudo, antes de tomar qualquer 
direção, antes de eleger qualquer linha. Historicamente, a gente sabe que tudo que foi decidido a partir 
de uma comoção, a partir do que uma pessoa disse que era melhor, estes casos não trouxeram as 
devidas respostas. Enquanto educadores, nós temos muita responsabilidade pelo que decidimos, pela 
forma que pensamos em fazer a coisa. Educação é coisa séria, é um assunto que não pode ser 
resolvido com meia dúzia de palavras. Certa feita, numa reunião com um grupo de representantes da 
Secretaria de Educação do Estado, eu questionava a respeito da exigência de qualificações para atuar 
como professor de Ensino Religioso, quando que eles, por intervenção inclusive de um professor que 
era um ex-religioso, proibiam teólogos para o exercício da docência no Ensino religioso. Aí eu 
questionei, dizendo que, tudo bem se eles entenderem que os teólogos, apesar de toda a sua formação 
religiosa, na fenomenologia e na história da religião, eles entenderem que um teólogo não pode lecionar 
Ensino Religioso. Entretanto essa regra não proibiu que professores de Educação Física, História e 
Filosofia pudessem trabalhar a questão do Ensino Religioso que o estado propõe. O problema não foi 
resolvido, eles não apresentaram uma resposta equilibrada, mostraram o que não gostaram do meu 
comentário, mas não trouxeram uma solução. Educação é uma coisa séria, e não ser decidida a partir 
do gosto ou posicionamento pessoal. Educação tem que ser pensada a partir do ponto de vista da 
ciência educacional.  
 
PESQUISADORA: Como você define um professor inovador?  
PEDRO: Professor inovador para mim não é aquele que, de repente, descobre uma nova moda e sai 
divulgando. Professor inovador é aquele que, a cada aula que prepara está ligado ao contexto, ao 
contexto que cerca os alunos. E a partir desta realidade é que ele vai trabalhar, ele vai trazer à tona o 
conhecimento que muitas vezes está tratando de fato ao longo tempo da história, mas poderá atualizar 
com aquilo que se ver hoje. Nem sempre é criar coisas novas, seguir teorias revolucionárias, pode até 
ser. Mas o professor inovador é aquele que sabe fazer um bom uso do seu conhecimento para tratar 
dos temas devidamente relacionados à realidade conforme o contexto atual se apresenta.  
 
PESQUISADORA: Existem recursos que facilitam o professor a ser inovador neste sentido que você 
coloca?  
PEDRO: Me parece que o grande recurso do professor é a pesquisa, o professor precisa se atualizar. 
Outro dia dando uma aula sobre ética, um aluno conectado à Internet, fez uma intervenção para mostrar 
que estava participando, e pegou um site sem credibilidade científica, e me fez uma pergunta, 
afirmando que determinado filósofo fez uma afirmação. Eu pude verificar no momento que ele estava 
verificando o pensamento de um filósofo em nome de outro filósofo. Eu precisei esclarecer que ele 
estava equivocado, ou seja, uma hora ou outra o aluno vai ter acesso a uma informação equivocada, 
disponibilizada pelos meios eletrônicos, e o professor vai precisar poder responder adequadamente, só 
que a gente só pode responder se a gente sabe perguntar. A gente precisa ter curiosidade acadêmica.  
O que me causa curiosidade? São minhas questões pessoais e as dos alunos. Então, a melhor 
ferramenta é a pesquisa, é a leitura, é o estudo.  
 
PESQUISADORA: Você se considera um professor inovador?  
PEDRO: Não, eu me considero até de certa forma, um professor conservador. Mesmo porque, o campo 
de pesquisa é muito vasto, devido a pesquisa que faço, o envolvimento com os estudos no momento 
que eu vivi, que não permite que eu verifique o que está sendo publicado nessa área. Não posso afirmar 
que me encaixo nessa característica justamente por não saber afirmar adequadamente do que se trata 
a inovação em educação. Por outro lado, quando me refiro a professor conservador não me refiro aos 
professores extremamente tradicionais, faço uso de multimídias em sala de aula e trabalho com 
conteúdo bem atualizados.  
 
PESQUISADORA: Você se sente à vontade para flexibilizar ou mudar o currículo proposto pela escola?  
PEDRO: Sim, entendo que tudo faz parte, não há nada mais circunstancial do que uma verdade. 
Quando alguém não aceita a flexibilização significa que alguém já empacou. Entendo a flexibilização 
como consequência do fato de não estarmos prontos. Com o apoio e o acompanhamento da equipe 
pedagógica, que entende muito mais dessas questões do que eu, eu sinto mais tranquilidade e 
segurança. Então essa flexibilização, no sentido de poder dialogar os vários pontos de que cabe no 



239 
 

 

processo, é na verdade um ferramenta de inovação. Não podemos nos achar donos da verdade, o 
processo de diálogo se encerra quando alguém se acha dono da verdade.  
 
PESQUISADORA: E na sua área de ensino, sua área de atuação, é possível trabalhar de forma 
interdisciplinar?  
PEDRO: É necessário, principalmente se tratando de bioética, que tem na sua essência a 
multidisciplinaridade. Os temas mais atuais são extremamente exigentes nessa área. Envolvem 
Filosofia, Sociologia, Teologia, Biologia, e nas diversas perspectivas do ser humano.  
 
PESQUISADORA: E como você procura se manter atualizado?  
PEDRO: Estudando. Estou fazendo doutorado pensando já no que farei no meu pós-doutorado.  
 
PESQUISADORA: Se você fosse montar um curso de formação continuada para professores, que 
temas você incluiria nesta formação?  
PEDRO: Temas relacionais, vamos tomar por exemplo a neurociência como uma ferramenta 
importante, a neurolinguística, o que são pesquisas que nos permitem verificar com mais delicadeza a 
precariedade da condição humana. Temas referentes à relação humana, a maneira como o ser humano 
se relaciona com o outro, a questão de compreender as diferenças, mais piamente à especificidade da 
educação nas suas diversas perspectivas. 
 
PESQUISADORA: Em sua carreira de docente você teve alguma experiência que considera inovadora?  
Pedro: Sim, algumas vezes. Mas uma que mais me marcou foi num determinado momento, numa 
escola particular em que trabalhei, onde eu propus aos alunos, pois eu trabalhava na área de 
Sociologia, como a disciplina chamada Cidadania. E já com alunos do Ensino Fundamental 2, eu 
ensinei, respeitando a idade e o contexto, a construção de um projeto científico, de transformação, de 
promoção humana. Desde a parte da construção do projeto numa perspectiva científica, um projeto 
escrito, até a viabilização da realização desse projeto.  
 
PESQUISADORA: E isso foi possível no Ensino Fundamental?  
Pedro: Sim, claro que eu estive assessorando e monitorando cada passo do projeto. Mas foi 
surpreendente, a capacidade dessas crianças, obviamente tendo o devido acompanhamento, de criar, 
imaginar o novo, de pensar o bem, pensar na promoção humana, como pensar o bem. Eles 
compreenderam perfeitamente a capacidade de pensar no outro. É impressionante como as crianças, 
a percepção da necessidade de uma ética existencial, de como ela se torna mais carinhosa.  
 
PESQUISADORA: Que tipo de habilidades você percebeu que eles desenvolveram neste projeto? 
PEDRO: Criatividade. 
 
PESQUISADORA: É difícil trabalhar desta forma, fora do modelo convencional?  
PEDRO: Não, veja, dificuldade está sempre na maneira como a gente lida com as coisas.  Eu posso 
pessoalmente, ter alguma dificuldade com alguns pontos, se eu me esforçar, esta dificuldade, apesar 
de continuar existindo, ela será superada. Nada será difícil se você trabalha com carinho e boa vontade. 
 
PESQUISADORA: Nessa experiência, você recebeu apoio da equipe técnico-pedagógica da escola? 
PEDRO: Total. 
 
PESQUISADORA: Que outros ganhos você teve? 
PEDRO: Ganhos pessoais, porque a experiência, apesar de você estudar, de você ler, nada se 
compara à experiência no campo, na pesquisa de campo, como assim dizer, no “chão de fábrica”. Ela 
vem nos mostrar que muitas vezes, até a nossa perspectiva, a nossa maneira de viver e de pensar, 
deve imaginar como as coisas vão acontecer.  Eu preciso trabalhar da melhor maneira, seguir o 
planejamento com flexibilidade, esse planejamento não pode ser engessado, de maneira que, se surgir 
alguma novidade eu possa trabalhar com isso, sem perder a linha, eu possa continuar sendo 
construído. 
 
PESQUISADORA: Ok, professor, muito obrigada por sua participação. Parabéns pela profissional que 
você é, sucesso em sua profissão. Após a conclusão de minha pesquisa, disponibilizarei os dados com 
todos os participantes. Muito obrigada! 
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ENTREVISTA NÚMERO 06 
Professor Lucas – entrevistada em 26 de setembro de 2017 
 
PESQUISADORA: Professor Lucas, primeiramente gostaria de lhe agradecer por disponibilizar-se para 
participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão subsídios para o trabalho de pesquisa da 
dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções e práticas inovadoras na escola 
contemporânea pública e particular: contribuições para o desenvolvimento profissional docente”. Esta 
pesquisa vai se delinear sobre professor inovador e sua prática. 
 
PESQUISADORA: Qual a sua idade? 
LUCAS: 40 ANOS 
 
PESQUISADORA: E qual é a sua formação? 
LUCAS: Tenho Licenciatura em Matemática, com Pós-graduação em Educação Matemática e Gestão 
e Tutoria e sou mestrando no Programa de Mestrado Profissional em Educação pela UFPR> 
  
PESQUISADORA: Há quanto tempo trabalha como professor? 
LUCAS: Eu já atuo como professor há 15 anos. 
 
PESQUISADORA: Qual disciplina ministra? E em que segmentos atua? Qual regime de trabalho? 
LUCAS: Sou professor de Matemática e de Física da Rede Estadual do Paraná, no Colégio Estadual 
Padre Cláudio Morelli. Trabalho com Ensino Fundamental do 6.º ao 9.º ano e também com Ensino 
Médio. 
 
PESQUISADORA: Depois de todo este tempo atuando como professor, o que considera ser as maiores 
dificuldades para se trabalhar como professor hoje? 
LUCAS: Na minha opinião eu acho que é o desinteresse por parte dos alunos, pois parecesse que nada 
mais os encanta, ou prende a atenção deles. Sua autoestima é tão baixa que não se sentem 
merecedores de ter um bom estudo, além de não perceberem que ter um bom estudo pode mudar sua 
realidade social. 
 
PESQUISADORA: Você percebeu mudanças no perfil dos alunos nos últimos anos de sua atividade 
docente? 
LUCAS: Sim, percebo um aumento relativo número de alunos desinteressados, alunos dispersos em 
sala de aula, distração dos mesmos com o celular na maioria das vezes. 
 
PESQUISADORA: E quando você planeja suas aulas, você considera este perfil dos seus alunos? 
LUCAS: Sempre. O uso de tecnologia, por exemplo, pode ser um problema caso não considere o perfil 
sociocultural, pois nem todos os alunos tem acesso ou conhecimento. Nas aulas é preciso levar isso 
em conta ao se propor uma atividade. 
 
PESQUISADORA: Percebo que você modificou sua forma de ensinar na sua prática docente. De que 
forma isso aconteceu? 
LUCAS: Sim. Várias mudanças na metodologia (modelagem matemática, atividades investigativas), a 
utilização de instrumentos interessantes para os alunos como o celular (aplicativos), software, Internet. 
 
PESQUISADORA: Como você definiria um professor inovador? 
LUCAS: O professor que experimenta novas metodologias, utiliza a tecnologia e está sempre atualizado 
em relação aos novos métodos. 
 
PESQUISADORA: E você se considera um professor inovador?  
LUCAS: Sim, eu sempre estou pesquisando novos métodos na tentativa de motivar e despertar o 
interesse dos alunos, seja com tecnologia, jogos ou outras formas de prender a atenção dos alunos e 
trazer novidades para a sala de aula. 
 
PESQUISADORA: A escola em que trabalha incentiva um trabalho docente inovador? 
LUCAS: Sim, aliás muitas vezes há um preconceito de que na escola pública não se tem como fazer 
algo novo. Muito pelo contrário, na escola pública temos muitas formas de inovar e sempre apoiados 
pela gestão. Existem muitos programas e parcerias voltadas para a escola pública. Basta o professor 
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se interessar e buscar formas de desenvolver um trabalho inovador. Muitas vezes não se tem todo o 
recurso à disposição, algumas políticas que cortam verbas, etc. Mas quando o professor apresenta 
uma postura inovadora, isso não é empecilho. 
 
PESQUISADORA: Você disse que utiliza tecnologia em suas aulas. Que materiais ou mídias 
(tecnológicas ou outras) utiliza? 
LUCAS: Por ser um colégio público o investimento em tecnologia é muito baixo, mas utilizo softwares 
e aplicativos. Existem muitos destes materiais disponíveis na Internet. Basta pesquisar. 
 
PESQUISADORA: Você se sente à vontade para flexibilizar o currículo proposto em sua escola? 
LUCAS: Sim, o colégio apoia todo tipo de metodologia que colabore com o ensino e aprendizado dos 
alunos. 
 
PESQUISADORA: E quanto à interdisciplinaridade, você consegue trazer este conceito para a sua 
prática? 
LUCAS: Às vezes, pois nem sempre é possível.  As dificuldades estão em relação ao tempo e ao 
conteúdo a ser trabalhado. Nem sempre “casa” com outros professores. E nem todos querem fazer um 
trabalho interdisciplinar. Normalmente cada um quer ficar na sua área, sem mudar muito sua rotina. 
 
PESQUISADORA: Você tem participado de formação continuada específica para atualizar e aprimorar 
sua prática pedagógica?  
LUCAS: Sim, sempre. Tanto que recorri à Universidade para fazer o Mestrado. 
 
PESQUISADORA: E os cursos de que tem participado promovidos pela mantenedora têm auxiliado na 
melhoria de sua atuação e prática docente? 
LUCAS: Nem sempre, pois não atende as expectativas ou ao tema de interesse ou necessidade. 
Poderia haver mais formação na área de tecnologia e novas metodologias de ensino, como o de Sala 
de Aula Invertida. 
 
PESQUISADORA: Relate uma experiência inovadora de sua prática docente, que tenha considerado 
positiva para a motivação e aprendizagem de seus alunos. 
LUCAS: Tenho a oportunidade de trabalhar com uma turma de robótica educacional com os conteúdos 
da física. Esta metodologia é significativa para o ensino e aprendizado dos alunos, mas é ofertado para 
um número pequeno de alunos (20 alunos) por não fazer parte da matriz curricular, mas sim um trabalho 
pedagógico no contra turno. 
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ENTREVISTA NÚMERO 07 
Professor Ney – entrevistada em 26 de setembro de 2017 
 
PESQUISADORA: Professor Ney, primeiramente gostaria de lhe agradecer por disponibilizar-se para 
participar de minha pesquisa. Os dados coletados fornecerão subsídios para o trabalho de pesquisa da 
dissertação do Mestrado Profissional da UFPR: “Concepções e práticas inovadoras na escola 
contemporânea: contribuições para o desenvolvimento profissional docente”. Esta pesquisa vai se 
delinear sobre professor inovador e sua prática. 
 
PESQUISADORA: Qual a sua idade? 
NEY: Eu tenho 28 anos. 
 
PESQUISADORA: Qual a sua formação? 
NEY: Eu sou licenciado em Matemática, com pós-graduação em Educação Matemática. Também já 
conclui o Mestrado em ensino de ciências e Matemática. 
 
PESQUISADORA: E há quanto tempo trabalha como professor? 
NEY: Sou professor há nove anos. 
 
PESQUISADORA: E você atua na mesma área em que se formou? Com que segmentos? 
NEY: Sim, atuo como professor de Matemática, no Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede 
Estadual, escola pública. 
 
PESQUISADORA: Nas suas experiências, o que pode dizer que são dificuldades para se trabalhar 
como professor hoje? 
NEY: Acredito principalmente que a dificuldade de aprendizagem na área de matemática, pois os 
alunos vêm para a escola com pouca base. O ensino é muito raso, ou eles é que não se aprofundam. 
Além disso tem a questão das famílias, que destinam para o professor determinadas funções que são 
próprias dos pais.   
 
PESQUISADORA: Ao planejar suas aulas, você considera o perfil sociocultural dos seus alunos? 
NEY: Sempre. Outro dia em sala de aula mencionei o conceito de compras a prazo e os alunos não 
tinham noção de que existem pagamentos realizados dessa maneira. Então, comecei a apresentar a 
eles diversos tipos de pagamentos, financiamentos, etc. A Matemática deve vir para solucionar 
problemas do cotidiano, não para complicar. O professor deve relacionar o que ensina em sala de aula 
com a realidade dos alunos. O conhecimento deve ser aplicável. 
 
 
PESQUISADORA: Você percebeu mudanças no perfil dos alunos nos últimos anos de sua atividade 
docente? 
NEY: Como estou há menos de 10 anos em sala de aula, não foi possível perceber ainda mudanças 
significativas no perfil dos alunos. Porém, tenho percebido que cada vez mais surgem novos casos de 
inclusão, seja algum transtorno de aprendizagem ou altas habilidades e isso não passou pela minha 
formação inicial enquanto professor. Então, preciso sempre pesquisar para saber como chegar com a 
matemática nesses alunos.  
 
PESQUISADORA: Se percebeu mudança no perfil dos alunos, modificou sua forma de ensinar na sua 
prática docente? De que forma? 
NEY: Sempre é preciso mudar. Vejo que um desafio atual para o professor é conseguir unir a sala de 
aula com a pesquisa. Nós precisamos atender diversos tipos de alunos e cada vez mais surgem alunos 
que necessitam de um olhar mais individualizado. Então, se eu não mudar a minha forma de ensinar 
para cativar o meu aluno, focando na qualidade da aprendizagem dele, fica um faz de conta que 
aprende e um faz de conta que ensina. Creio que a grande mudança na minha forma de ensinar se 
deu por meio desse “olhar” mais individualizado para cada aluno. E isso não é fácil. É um grande 
desafio.  
 
PESQUISADORA: Como você define um professor inovador? 
NEY: Aquele professor que dinamiza as suas aulas, que faz diferentes propostas e que não fica refém 
apenas do quadro e do giz, que faz uso dos diferentes espaços e recursos que a escola oferece. Porque 
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não ensinar geometria na quadra de futebol? E como os alunos podem resolver uma equação do 
segundo grau on line? Essas são questões que um professor inovador precisa refletir para dinamizar a 
sua prática.  
 
PESQUISADORA: Você se considera um professor inovador? 
NEY: Sim, uma vez que sempre me preocupo em dinamizar as aulas e aí acabo encontrando maneiras 
diferentes de ensinar determinados conceitos, seja numa atividade fora da sala de aula, ou usando 
tablets ou até mesmo a sala de aula invertida (que tem funcionado muito bem). 
 
PESQUISADORA: Como é esta experiencia de sala de aula invertida? 
NEY: Neste formato procura-se fazer com que o aluno seja o protagonista e aprenda de forma mais 
autônoma, com o apoio de tecnologias. Nesse modelo, o aluno estuda os conteúdos básicos antes da 
aula, a partir de pequenos vídeos, textos, exercícios, dentre outros recursos. Em sala de aula, eu 
aprofundo o estudo, a partir de situações-problema, apresentação de exemplos ou atividades diversas, 
tiro as dúvidas e faço muito trabalho em grupo. 
 
PESQUISADORA: Que materiais ou mídias (tecnológicas ou outras) utiliza em suas aulas?  
NEY: Tablets, computadores e calculadora.  
 
PESQUISADORA: Você se sente à vontade para flexibilizar (moldar) o currículo proposto em sua 
escola? 
NEY: Às vezes, por se tratar de uma rede, é difícil conseguir adaptar o currículo. Existem os 
documentos formais impostos pelo sistema e tem que cumprir o que está posto lá e pronto.  
 
PESQUISADORA: Em sua disciplina ou área de ensino, tem trabalhado a partir da 
interdisciplinaridade? 
NEY: Na maioria das vezes, a necessidade em cumprir um currículo é tão grande que não conseguimos 
propor um trabalho interdisciplinar. Geralmente, estamos em função da data de uma prova ou do 
simulado e quando se percebe, o ano terminou e cada um trabalhou a sua disciplina, sem pensar em 
fazer um trabalho mais unificado entre as áreas do conhecimento. 
 
PESQUISADORA: Você tem participado de formação continuada específica para atualizar e aprimorar 
sua prática pedagógica? Os cursos de que tem participado promovidos pela mantenedora têm auxiliado 
na melhoria de sua atuação e prática docente? Cite assuntos/temas que considera necessários nos 
cursos de formação continuada para seu desenvolvimento profissional numa docência inovadora: 
NEY: Sempre procuro participar de todas as oportunidades de formação que surgem ou que sou 
convidado a participar. Muitas vezes a proposta de formação é bem satisfatória, outras vezes não. Mas 
dentre as formações que existem, acho que se poderia explorar mais sobre as novas metodologias, 
inclusão e avaliação. São os assuntos que mais me sinto despreparado.  
 
PESQUISADORA: Agora me conte uma experiência inovadora de sua prática docente,  que 
tenha considerado positiva para a motivação e aprendizagem de seus alunos. 
NEY: Ao construir o teodolito com os alunos, as aulas de matemática do 9º ano tiveram uma “medida” 
diferente. Alunos e professores colocaram a prática e a teoria juntas para desenvolver um dos objetivos 
propostos deste trimestre – trigonometria e o teodolito. Os alunos construíram seus próprios teodolitos 
com materiais diversos, usando muita criatividade e empenho. O trabalho teve algumas etapas, como 
aulas expositivas, pesquisa, construção, medição e relatório sobre a utilização e os processos 
aplicados. Com os teodolitos prontos, os alunos foram desafiados a escolher um objeto para calcular a 
altura, dentre eles tivemos: altura da fachada do colégio, altura do mastro do espirobol e outros. Com 
isso calcularam a distância entre objeto e medida, mediram o ângulo de visão e tiveram que descobrir 
a fórmula trigonométrica adequada nesta aplicação. A construção do teodolito possibilitou ao aluno a 
visualização de aplicações do conceito de trigonometria, uma experiência prática e significativa. As 
aulas foram desenvolvidas no laboratório de matemática e no pátio do colégio. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nós, Prof.ª Drª.  Regina Cely de Campos Hagemeyer e Cláudia Maria Pienta dos 

Santos – Mestranda em Educação e pesquisadoras da Universidade Federal do 

Paraná, estamos convidando _____________________________ a participar de um 

estudo intitulado “CONCEPÇÕES E PRÁTICAS INOVADORAS NA ESCOLA 
CONTEMPORÂNEA: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL DOCENTE”. O objetivo desta pesquisa é investigar o grau de 

consciência que os professores têm sobre a necessidade do desenvolvimento de sua 

profissionalização, por meio da relação entre o reconhecimento dos saberes docentes 

e o estabelecimento de práticas inovadoras, como uma possibilidade para o 

enfrentamento dos desafios que o trabalho docente encontra na pós-modernidade. 

Caso você participe da pesquisa, informamos que a coleta de dados será feita por 

meio de entrevistas semiestruturadas e questionário autoaplicável, sendo que os 

riscos para os sujeitos da pesquisa são os mínimos possíveis. Trata-se de um roteiro 

com questões abertas. Você deverá respondê-los da melhor forma possível, sem 

deixar respostas em branco. Havendo necessidade de qualquer esclarecimento, tire 

as dúvidas que julgar necessárias para a perfeita compreensão do que se está 

perguntando. Não é preciso escrever seu nome, os questionários deverão ser 

respondidos anonimamente. As entrevistas bem como os questionários serão 

identificados somente por um número e ninguém, além das pesquisadoras, saberá a 

pessoa correspondente. As respostas serão guardadas com todo o sigilo e a ética que 

deve conter uma pesquisa.   As informações fornecidas têm como propósito a coleta 

de dados e sua participação pode contribuir para melhor compreensão sobre a 

atuação do professor pedagogo na escola pública paranaense.   De acordo com a 

Resolução 466/12 do CNS e baseando-se nos princípios basilares da Bioética 

(autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça), você tem o direito de não 

participar do estudo. Não é um estudo utilizando remédios e nenhum exame 
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complementar será necessário. Sua participação é voluntária e você pode desistir de 

participar em qualquer momento da pesquisa, sem que isso o prejudique no seu local 

de trabalho. Sua identidade NÃO será revelada.     

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como participante de pesquisa, você pode 

contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP/HC/UFPR pelo 

Telefone 3360-1041. O CEP trata-se de um grupo de indivíduos com conhecimento 

científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e continuada do estudo 

de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos.    

A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da 

pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado.      

As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua 

responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá qualquer valor 

em dinheiro.     

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.      

Caso aceite participar, será pedido para assinar este Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido, em duas vias, sendo que uma ficará com você.      

 

_______________________________________________________________  

Cláudia Maria Pienta dos Santos - Mestranda 

 

_______________________________________________________________  

Profa.Dra Regina Cely C. Hagemeyer - Orientadora da Pesquisa   

 

Contato da Pesquisadora: profclaudiasantos@hotmail.com 

Contato da Orientadora: regicely@terra.com.br 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Cópia do participante) 

 

 

Eu ______________________________________________________, faço constar 

que fui esclarecido (a) a respeito do propósito desta investigação, da qual aceitei 

participar, e que autorizo a Prof.ª Drª. Regina C.C. Hagemeyer  e a mestranda Cláudia 

Maria Pienta dos Santos, da Universidade Federal do Paraná, a utilizarem as 

informações e opiniões emitidas nestas entrevistas e/ou questionários com minha 

autorização para fins de trabalho científico, publicação em revistas, jornais ou livros, 

além de apresentação em eventos científicos, respeitando os códigos de ética 

vigentes para pesquisa no território nacional e com manutenção de sigilo de dados 

pessoais que possam levar a uma identificação de minha pessoa.   Para que cumpra 

os efeitos legais, assino esta declaração emitida em duas vias.       

Curitiba, ____ de ______________ de 2018.   
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO 
 
Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria e Prática  
de Ensino 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

rientadora: Prof.ª Regina Cely de Campos Hagemeyer 
estranda: Cláudia Maria Pienta dos Santos 


